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ΡΒΑΚΝΕΑΤΙΟ 

Τ᾿, ΔΔογπδηαῖβ ἰδ ἰγαροοάϊαο ἀσδοοδο ΓΟ ]16 1115. Ὡ1}}1] ἃ- 

{4 πππ|ι5 Βα θτὰ] απ τὖ νοῦρα ροοίαγιιπι δα οοάϊσιπι Πάρηι 
τογνοοαία. απδηΐιηι ἰἸοοροὺ βίη ἁπάδοϊαο οὐ ἐθηηου αὐ β. ΟΥἹ- 
ΠΪΠ6, ΘΠΠΘ Δ] ῸΠπ|. γον αι! οὐ ΒΡ] οἰ ζαῦ! ἀρίαπο Ορουϑιη 

ἄ641: τὰ4π6. ἴῃ γόνιμα ᾿θούϊοηθ ᾿η4]οαη αὶ. θαι πιά πιμη ἰοπα], 
πὖ Ροίϊονα απδθηθθ Ὁ ΘΥΓΘΊ., τῖββαβ Ρουθ. ἔδοθγθμὶ 46- 
του ]οσαμη ΠΙΟΥΌΤ ἢ ΒΟΥ ρίθγαβ. οὐ ᾿π θυ ρο  ἰϊομθθ βῖνο ΠΡγανῖο- 
ται 5ῖγο ϑαϊζουιη, 4π886 τϑοΐο ᾿πά]ο10 οἰ ποθγθηΐ Π]ΔΡῚ5 ΔΙ 
ΡῬγοάθβδβοηί. Επηθηἀδίοηαμη ποίου παραγ βίπα αὶ, 580- 
ΒΟΡΙΡ[ου ατὴ ΠΟΒΪηα ἴοθυθ ὉΌΙατιΘ. ΟἸΩΪΒΙ: [ἢ ἰθνιοΥθτι8. 1115 
5ΠπηρΡ Ιοἴζον ἰγαάτΐαιη. ἰθοϊοπθη ᾿ἱπάϊοανι. Οὐπϊθοίαγαβ. ἀοοίο- 
τα] ΠΟΙ Ππτη ρϑαοδβ αἰξα]}1 ππαχ τηθαθ ΡΓΟ ΔΙ Π65 ; οοτηιηθηία 
ἰοιηοναυῖα απὸ γἸ]οβῶ 5116 Π010 ῬΥΘΙΠΘΓΘ τηδ]ὰ] ααδη) ΟΡΟΙΌΒΘ 
γοίαίαγθ, Π66 Τηθοσ ὈΘΗΙΡΏΪΙΒ δ] ΟΠ 8118 ΘΟΊΒΒ56. ΤΏ1Π] 
γνάθου. Τ᾿ οβίθβ βΒπρ]οσπση Ἰοοοχιπ (110 ΠΟΥ ΘΟΠΟΠΙΒΙΨΙ π6- 
4π ᾿πηϊζαίοηθ8. οονΐαβ οὐ ᾿Πἀπθ 185. πϑρ]θρθηἊδβ Ραΐαν!: βοά 
Αροβίοϊματη οὐ Αὐβθηϊατη 115. ἰδηϊιαμη ἰΟΟΙΒ ΤΠ ΘΠΊΟΥΑΥΪ ὉὈ1 ἰθο- 
ἄοποια ποίας αἀἸρηδιη ΡυΔΘθογθηῦ; Μαχίτὴὶ ΟΠ ΒΒΟΥῚ 5. θοΪο- 
ΘᾺ 5, Παδηιη ΔοΟΌαγδίβ Πι ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΘΙῚ ἀΘΒΙ ἀοΥ ΓΘ], 56Π16] αἰία}} 
ἴῃ συ. ἔν. 1027. ᾿γδοομπθὴ (6 πηθίν]β οὐ ῬΠΙ] ΘΟ 5. ἰΘΧ]- 
ὁ0η ἰάθο ἰ(οϊογᾶνι, χαρά Ῥϑυρϑαοὶβ ἰθοῖ5 Θουπηη τηθηΐο αοϊθη δ 
οδβοῦ; ρουβομαίο ΡΒ] αἰδιομο ὑπὲρ εὐγενείας ον οαπάθιη νϑ- 

ΠΐΔ ΠῚ ΤΠ ΡΟΥ γ6. πο πονη, ἀοοθθις ΕὟ. ΠΡ μΘυαβ. ἴῃ Ρ]αἰδτΌ 
οι. Τιἀοὐ. νο]. ὅ Ρ. Χ. 196 δυρυμηθηίβ 5] ρα]! ἀσπιτη {θα]ὰ- 
ΤΠ 4πᾶθ ΠΟΒ5ΘΠῚ ψοίουιιμι ἰθϑ πη οἷα, Ρ]ουΆ 6 ἀρροϑαϊ, 818 

ΒΙΘΡΉΠΟΑΥΙ: ἴθ᾽ 51 απ] ῬΥΟΡΦΌ1Π1 οοπίθοίασα ᾿πααρ Υ] ροβδοί, 
Ῥδιιοῖβ Δα ΓΑ. ΘΟΠΑἴΤ5. ΒΌΠῚ : ΟΘΟΟΠΟΙΪΔΠῚ ΨΘΙῸ Ογ δ η τι1η 
ΠΟΙ οὐθρίουιιηι 6 ἰδοθυῖβ {ππιβύα!] 15. Ἰηβίδισαγο ἰυγϊία που 
οοηἰθηίο; ἴῃ δἰαποί αν ρΡΙ 615. [ἀΡα}15, ααἰθαθ ὈΘΗΙΡΏΪΟΥΣ 



ΥΠῚΙ ΡΕΑΒΕΑΊΤΙΟ 

50.5. ΟὈ ρὶς, πο νου θοϑἃ αἀἸβραίζαίίομθ, βοὰ ῬΙΟΌΑΌ1Π Ἰοσουτιηη 

ΑἸΒΡΟΒΙ ΟΠ 6 15. 41 ΔΟΙΙΟῊΪΒ ἀοοαλβα). ὙΠΟ ν Δ} 1Πη6{1- 

οατο ἰοιηρίαγι. (πὶ γΘΡῸ ἱΠΡΌΠΙΟΒΔΠΙ 1ΠΠᾶτὴ βου! 1 14 αποά 

γνοϊπουῖηΐ ἀὐΐθπι ργοπίθηϊαν, ὀνειροκρίτας 5005 8101 απδογαηί. 

ΨΙαρογαμαἹ ἀοοΐοβ ᾿ημοοίοϑγυθ ΠΟΙ] Π65. ΟΟΟΘΒΙΟΠΘΗ ΠΟ ΟδΡ- 

ἰανὶ βοα δηχῖθ πρὶ. Ἠδομοθ αἀδ5 δαΐ 1ῃ ἰδοίίομο οοῃβί!- 

τποπᾶς αὶ ἴῃ ἀἰβροβιξομθ ἸΟΘΟΥ ΠῚ ΒΘΟΆΙΒ. ΘΒΒΘΠῚ, ἴΘΓΘ. Πτι5- 

4πᾶπὶ ἱπάϊοαν!, αποά ἀοΙἸούπτη. 11 4] μέγα βιβλίον μέγα κα- 

κὸν ἱπαϊοανίαὲ ἴδοι! οχουβαθαμί, Ῥγϑθβουθη οατὴ ΟΥΑΙ], 

ΠΟΙ αἰ βοῖρα! 15. ααὺ' ἘΠ ΓΟΠΙ 15. ἸΏΒΘΡΎ ΓΘ. ψΟ] αΘΥἾη. 

Ηδῦροβ οομβ πὶ ππαϊπβ Π1ὈΥῚ οὐ τυϑθοηθιη. ΟῚ ΘΌΒΘΟΙΒ, 

4αϊ ρυδοβε 586. ΠΕ] ν] θαι, ἱπρθηπθ θαπϊάθῃι ἔαίθου 1ῃ οἰἃ- 

Ῥογαηάο Ποο ΟροΘῦ6 νἱχ ὑ]]}81 {π|5586. ραρίηδηι ααϊῃ ΑΙ ΠοαΪα- 

ἴοι πιδίογῖαθ 1πΠ 6] ποία Ὀ]] Θὰ ἃὸ τηθαυαμη γισίαιη 1 060 1]Π1{α θη] 
ῬΟΥΒΘΗ ΙΒΟΘΥΘΠ. θα 51 415. οϑπαϊαπ5 ᾿πᾶάθχ Πρ Θηθ] οοι- 
Ραγδίϊομπ ᾿ἰπδυταΐα, αα14 ποβίγα 5. }} 006. ἃ ῬΥΙΟΡΙ ΡΒ. ΘΙ ΙΟΙ- 
Ρὺ5 αΠογαῦ, ᾿πνοβϑθρθη ἀπ 5101 βαρ βου, πα ραποα 5π0- 
ΡΙοἴα, 58ι15 τηα]ία ομθηἀαΐ!πβ δουρί ᾿πνϑηΐθί. Αἰαπθ ἸΠΡΘΏΠ1 

δοίοιῃ οὐ διηθηδηα!] δου] θη 51 βρθοίθβ, πὸ ορδβίαθο απὸο- 
ΤΠ] ΠΠ5. 4|11 τ]Π1] ἰοηρο ργϑοίογδηθαν: βύσα! αΠΠΠσϑηΐαθ ΠάοΙ 
Ιαπάθηη Ῥγουβ 5. ἀθηθραίαμῃ ΤΔ]Π1 1Γ1 ΠΟΙ ΟΡΙποῦ. Δαχπηο δα- 
το ΘΠ ππηθηΐο Π]Π1 ἔπ ΘΠ ν θη ἃ οἰτι5 ὙἹΓῚ, ΟἾΠπΙ5. ὉΠ 
βαρϑοῖίαι! οὐ ἀοοίσιηδθ Ρ] συ! πλπιηὶ πᾶθο Γραρηηθηΐα ἰδὰ ἀπά πηη 
ἀοροραμί, ΑνΟΥΘΤΙ ΜΕΙΝΈΚΙΙ. ᾿δπάδγο νιστιηὴ ἰδ ἃ  ἸΒΒΙ ΤΠ ΠΠῚ 
ΠῸΠ οϑύ δαΐ Ῥούβοῆδθ τηθδθ δῦ ᾿π1π8 ἰΙοοΪ: 564 ρου ββηδ 

ΠΙΘΙΟΥὰ ΠΟΥᾺΒ 1185 ΥΘ 0010, ααἰθι8 ΟΡουίαβ (6 Πὶβ ΓγΓαΡΊ ΘΠ Κ 
ν6} ἀπθηςα θη 65. ν6] ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘ5. [ἈΡΔ1Π1ΑΥῚ ΘΟ]] ο΄ πο ΘΧρομαὶ- 
ΠΉΤΙ5., οὐ Ταύθου τὴη6 πη 8 η| ἃ ΜΙ ΘΙ πο ἰκῖο ἀἸΒΟΘβΒΊ 556. ααΐῃ 4}1- 
αα14 ἀΠΠἸΟΙββοπὶ δα 4111 ὙΠ ΘΡΥΘΡῚΘ ΘΟΟΥΔΕΪ γιρθαίοβ. οὐ 1η- 
ΟΠ αΠη ΤΠ ΡῚ5 ΟαΠΠΡΌΓΟΙΩ οὐ γΟΠΟΥΑΘ. (Ἱ5 ᾿π46 δα τηθὰ8 
ΓῸ5. Τνποῦιβ. γοἀπιη αν, ἐπ] ΘΧ 080. ΟΡΟΓῸ ὑππ 6Χ ΒΌΡΡ]θιηθη- 

{15 ῬΥΔΟΙ ΓΙΟΗΙ σα 1 οΒ ἔοι ]θ. ραΐθι. Ῥδὺ δαπάθαι Μοίμο- 
Κίαμη. δόοορὶ ΤΉΒΟΡΟΝΙ ΒΕΒΟΚΙΙ ΘΟ ] ΓΒ. ΘΠ Ἀ ΙΟΙΟΒ 
ΟΡΥΘΡΊαΒ, ααἸθπ5. δαοίου ἸΠΡΘ] ἴα ΠουΘ ἢ ἸΒΒΙητ5. ΤΠΔΧΙΙΠΟ 

5101 τὴ. ἀθυιηχιῦ. 1[)6 Το δοὶ ΕἸΟΡ Προ οπΐο ποβίσαρ 5υ110- 
508. ῬΥΠΔΙΟ οὐ ἰΙοηρο ὉΡουΥ 0. ΕἸ ΙΒ ΒΙΟν. ΠΠΥΕΒΝΕΚΥΒ τ|- 
{γῸ τηθοῦ ΘΟΙ πη ϊοαν 1 ἸΘΟΙΟ 05. Θά ΙοΙ5. ορίϊπηϊ, ἄἴοο Μοη- 
ἄοζαθ Πρταμὰ ᾿βοου ] βόα, οἱ οὐ ορΠοο!οογιμὶ. ἀπ ίαν α1ὴ 



ΡΙΑΙΑΤΙΟ ΙΧ 

ἀοθομλι5. ({π. 8054) οὐ ᾿που!οηίαβ Πα πιοῦ {νδά Πα ο βου ρύτλο 
Θμθηκ αὐ ϊοι δ : τ] 0 πιδἰονο. ἴπὺ τ{ΠΠΠ{ θη ΘΟΡΙΒΒΟΙΊΙΙΒ, 
πἶδὶ ὙΠΟ ΟΠ ΘΟ ἢΒ15. ΠΡ ΡῚ ἸοούοοΒ. Πα ΒΟΥ ΟΠλτι5. ΡΟΣ (ἐαἰβ οὐ τι 
ΡΆΒΠΙΟΙ {πιῦ 15 Ταοίδα ὅς, 1)6 ὕγούαϊ ἰοοῖβ ααϊθαβάδιη αν δὶ- 
ΠῸΒ ΘΟΟΙΟΟ5. τηθα οδιιδὰ ἰπμβροχὶρ ΠΑΝΕΜΒΕΝΟΊΝΕ ΠΙΘΑΙ ΟΠ 
φιλολογώτατος. ἴῃ Εν μ᾽ ἄοῖ5. ἣν. 77 οὐ 7851 οημοπήδηὶ5 [Μ- 
ΜΆΝΨΕΙΙΒ ΒΕΚΚΕΝΙ βοΠοαβ ΠΟ βῖηθ ἔππιοῦτι τιδὶβ βη. 1)6- 
πᾳ ΜΔΈΤΙΝΥ ΠΕΝΥΖΙΝΕ οἱ απιδτη Πλ1}0] ΘΧΡΟΥ Ϊ βαιπί Ππιη]ὰ- 
πἰζαΐθ ὁ ῬΥΙΒΟΙΔΠΙ ἀρράγαΐα πᾶ ἀθβι ἀθυαββοιη [ΠΟΥ ΔΙ ΒΒ 
ΒΔ Π1 ΟΟποοδϑιύ, ΠΠῚΒ νἱ]8, ααΙθπ5. τηδχῖπηθ ΟὈΒ ΓΙ Οὔ] 16 56Π- 
[10, γ 6] ἢ ΟΡΘΥὰ πϊθὰ ἢ6 ΠΩΡΤΟΡοίαν, 1)6 Βροοίμηπο, ποα ΔΠΠῸ 
ΒῸΡΟΥΟΤ 6 Θα141 (Ο Βουν δίΙΟ 65. οὐδ, (6 ἐγαριοοσγιη αὐ. ἔγαρη., 
ον]. 185. ὅ58 ρᾶρ»,:. ΤΌνδ6 4π841.}, Δἀμηοάπιηη θη θν Ϊο ̓ πάϊοα- 
νἱς ΜΑΝΕΙΟΙΥΕ ΘΟΗΜΙΌΤΙΥΞ, οαἶπ5 ΘΟ Βανδιη οαϊζαιη ἴῃ ΜΠ Ζο! 

ΥΙΡΙ ΟἸΔΥΪΒΒΙΠ1 Ζοίίδοιγ. δι α. Οψηιπακίαθν. ΧΟ ν. 932 --ο87 

Ροβέθα πϑοῦτβ 5.1 δ] ΠιΘἃ ΠΥΕΜΕΩΛΉΝΗΝ ΒΥ ΠΟΡῸ {γ}15 46- 
βουιρίδ δϑί. 

Ῥαυοὰ δ΄άο 48 115 ἰοοὶβ αποβ δαπη! θη 405. ποῖ ρίαν]. 
Νοιμλΐπθιη ἔαρι βαθρίββίτηθ νϑίθυθα. βου ρίοσοβ, αὐ {ἈΠ ὰχ οδέ 
ἴπ 5 ΤΘΡῸΒ ΤΠΘΠΊΟΥα. Ῥοθίδυτιη ΠΟΙ Ϊηδ ΟΟΠ 1556: ἰδέπά 
ΟΥ̓ΤΟΓΠ ΘΘΏΤΙΒ. ΘΗΔΥΤΆΤΘ ᾿ΠΠηΪΐ86. [ΠΟΥ Ορορδθ: βοα οαπὴ Ο. 
ΠΙΠΔΟΥΗ͂Ι Ῥοθίαδθ βοθῆϊοὶ Γἰρβῖαθ ἃ. 1530. δα τη Ρ]Θγόσηι- 
΄4π τηϑηϊθαβ 51η, ΠαΠπ5 [ΡΥῚ τίη) ΠΑ 1556. ΤΏ 1Π1 5α[ἢ- 

οἷϑί. Τίδηπθθ ἃὉ “δβοημἼοῖς ἔγαθυη θη 5 Θ ΧΟ α51 ἸΙοοῦτη Δ Πομδοὶ 
Χ ρν. ὅ73 Β: χαταλέξω δέ σοι -- Ἰωνιχήν τινα ῥῆσιν ἐχτείνας 
κατὰ τὸν Αἰσχύλου (1)1η4. ἔν. 811), ἀ6 απὸ ν. Μοΐποῖ. Εχογο. 
ἴῃ ΑἸ. 5ρθο. 2 ρ. 29: ἀβίηάθ Ῥ]δίοῃίβ ΠΟΙ. ΝΠΙ». δ00ο: 
τὸ τοῦ Αἰσχύλου Αὐρώμον “ἄλλον ἄλλῃ πρὸς πόλει τεταγμέ- 

νον (1η4. ἔν. 927) ρῥχορίοι. Αθβοῖῆ. ὅϑιαρί. 451 οὐ ὅτ; ἴα 
ΡΟΙ]. 2, 125 (θιμπα. ἔν. 840), 01] γθοΐθ πὰᾶπο Ἰοριίαν καὶ 
᾿ἀπεριλάλητος Αἰσχύλος", αυδο ΔΥΙΒΙΟΡΠΔΗΪΒ8 Βαηΐ νοῦ θᾶ ; ΡῬΟΥΙῸ 
Εΐγια. Μ. ρ. 6714, 20: πλάστιγξ. ἡ μάστιξ ἀπὸ τοῦ οὐἠοῶρ 

ἘΞ Οὐαοχ ἘΟΟΥΙΔΙΘΗΒΙ5, αποηὶ ᾿ἰογὰ Μ εἰρη ϊῆοανῖ, οτηλίεϊ ἐϊέπ]ο5 

118--121.. τοπι αποα δηποΐίδδβα Πϑιαᾶ ᾿ππ116 οὐἱδ, ΠῸΒ ΙοΘο5: ΕἾΟΥ. 2, 7. 8. 

ΡΣ τ 15; 15. δ᾽ 109. 50. 91.9.7. 38. ὅ. 9:-- Ὁ; Τ 999 7.5. Ὁ 5. 9. 

πιο α, 15. 4 15... 16, 5: 17, 5-- 20 15: 20-.).. 89. - Θὲ 

ἘΠ ΓΤ Ύ ΞΞ ΒΚ. δ. 29. 13. 15} 18: ΒΥ ΣΝ δ πὰ 1: 39, κ.-:8. 

᾿ν 9 80: ΞΕ, 98. 92.424, 46: 108 :}395...ὄ 111..83:.118.}.81: 



Χ ΡΕΑΒΒΑΤΙΟ 

παρ “ἰσχύλῳ ( μά. ἢ". 806), ἀπαο δα Οπόορῃ. 290 βροοίδηϊ : 

τὰ ὅθΠο0]. Δι. ἤδη. 8586 (Ὀ1μά. ἔν. 382), αὶ νοῦρα ἔστι δὲ 

τοῦτο τὸ ἔπος Αἰσχύλου ἃ ἸρΥῪ15 δαὶ ομμηῖρτ5. απ Ρ]ου Βα 16 

οὐ ορεϊπηῖϊβ ἀρδαηῦ; ἀοπίαπιθ ῬΠοί. [μ6Χχ. Ρ. 240, 29 ()1πά. ἔν. 

357) Μαραϑώνιον ποίημα Αἰσχύλος, Ὁ1᾽ “ἰσχύλου Ἰοροπάπμηι 

6586 να, Ὠ15]. ΠΟΥ, ΒοΡρκιαδ; ῬΟΒΡΘΙηΟ Απροα. ΒΈκκ. ρΡ. 

363, 17: αἰῶ τὸν αἰῶνα κατὰ ἀποκοπὴν Αἰσχύλος εἶπεν (Ὀ1πᾶ. 

ἔν. 413), ἀαουηίδιη μᾶθοὸ ἔουιηα ΟΠοθρ. 950. πᾶαπὸ γροβυ αΐδ οϑί. 

δορἠοοίὴ δάοταὶ ἄποβ ΠΟχδῃηθί"Ὸ5 ΟΧχ ὅοΠ0]. ὅορ!. Οθά. Οὐ. 5718 

βιιβοορίοβ (Π)1π4. ἔν. 290): 
ἐκ μὲν ᾿Εριχϑονίου ποτιμάστιον ἔσχεϑ'ε κοῦρον 

Αὐτόλυκον, πολέων κτεάνων σίνιν ΄Ζργεϊ κοίλῳ, 
ἄθ χαϊραβ γϑυβῖρα5. αἰούπμι ἴῃ ὅορἢι. ἔν. 222. ρ. 145. ΙϑηΡιιβ 

χαρά μὴ ὑφέρπει δάκρυον ἐκκαλουμένη (6101. Οἀ. Τ', 471 
εὐ Επδί. Οα. ρ. 1872 ἢ. βῖνθ ἔν. 786 1).} πομ ϑΟΡἢΟΟΙ15 "6βί, 

βοὦ Δάν}; δαϊάδο ν. καταινέσαντος (τ. 899 Π)1η4.} σα’ ποὴ 

ΓΘΟΘΡΟΥΠΙ, ΘΧ ἴρβὸ “υϊάδθ ἰοθὺ αἰβοθ8. [}ἢ οοΥαρίο ὀὁστι- 

βογμεύς (ἀταιημι. (ὐο15]. Ρ. 297 εἴν ἔν 917 1).) Ἰαΐοσθ Ῥ})- 
Ιοοϊοίδο νοῦρθω στέβον ὀγμεύει ἰπίο]]οχὶῦ Μοϊποὶςβ. 1) 6η]- 

πο ῬΒοῦϊαβ [μοχ. Ρ. 959, 8 (ἔν. 924 1).) νοῦβθὰ οὐκ ἐκφρῶσιν 

ποι ἀοθορθαῦ ΌΡΠΟΟΙ ἐλπθαθγο, Παρ θα Θ556. ρον 1086. 
Πιπάονῆμπβ Ρ. ὅὅδοῃ. Ρ. ΧΧΙΧ. ϑοθάο δὰ δΔινρίαθα. Απιθοα. 
Βοῖτκ. ρ. 78, 21: αἰσχροκερδής" Εὐριπίδης ᾿ἀνδρομέδᾳ (ἰν. 

30), ἴαθαϊαθ ποθὴ ἀπάπμην οονγθούπμη δῦ. 6 Χ ΛΑΤΌμΊΔΟΙ,. 

451. [ΙΔ ᾿ασΊρ 5 ΔΡΌΒΟΙδο (ἔν. 35) οἱη δαάβουρίιβ, τὸ 

συνεχὲς ἔργου παντὸς εὑρίσκει τέλος (ϑίον". ΕἾον. 29, 12), 

Αμαχαπαναϊ5. οδέ οι. 8 Ρ. 199, 1ᾷά αποά οοαϊοθβ οἰρονμο, ἀο- 

οοηί. ΠΙρΡοϊγίο ν9]. ἔν, ὃ πο τϑοῖο δα βου αηΐτι" νοῦθὰ ΔΥΊ- 

β[οΡμδηΐ5. μή μοι τούτων μηδὲν ὑπισχνοῦ: ἀπο ὅ61Π0}. ΔΑὐ. 
νο5Ρ. 701 μαροηὶ ἐξ Ἱππολύτου Εὐριπίδου. γνοϊονοπάϊπη, δὰ 
νοῦ κείνων ἔραμαι κεῖϑι γενοίμαν. “αι θ5. 51 ΒΜ 1]]}11Ὼ1 δαμΐ 

ΒΡ6 ΓΒΌΠΙΒ Η!ρροϊγί γΟΡΡΒ 219 οἱ 2806. Νογβαηι ἔχει τελευ- 
τὴν ἧσπερ οὔνεκ᾽ ἐγένετο (ἴν. ἴπο. 09) ππὰ γα α! Αὐβίο- 

[6105 ῬΉγ5. ἀιβοα!. 2, 2 Ρ. 194 ἃ 31, αὶ Πὐριπίδης ὁ ποιη- 
τὴς Ῥγδοθοῦ οοὔοχ Ἐ᾿, βἰπιρ]τοἴτου ὁ ΠΡ ὁοἰου : ΘοΙπο ἴδ 

ΡΓΟΡΆΡΠΙον ἀἀβουῖρδι Μοϊποϊτιια. οι. ὃ. ν. 129, 1)6 ἔν, ἴηο. 
τ: ἢ φρονεῖν ἐλάσσονα ἢ δύνασθαι δεῖ σὲ μείζον᾽, ΑἸΧῚ 
ΟΡβουν. οὐἱί. Ρ. ὕὅῦ. ἂχ Δηθρμδηθ (οι. 8 ρ. 119 56.) 



ΡΕΛΕΝΑΤΙΟ ΧῚ 

Διμομαοὶ Χ γ. 410 ΔΛ ἀρρᾶγοῦ νίππιοι ἀρχεσέγυιον ἀϊοίτην 
οΕ56. πὸ ἃ} υἸριάο, βοά ΤῬΉΠΠΟΧοπο : [ἈΠ Π{π| Ἰρῖτι" 6140 }- 

ἢϊι5, ααὶ πο ἔν πο. 101 τοροῦ, οὔσῃ Επιβία! 10, (6. οὐιῖτι5 
Ιοοο ἴθ Λόβοι. ἔν. ν. 12 αἰχὶ. ΤΑΡΔΏΙ ἸΙοοὰΒ. 1266]. νο]. 4 
Ρ- 801: ᾿ὰαυὶριάοβ. διαρρήδην φησίν “οὐ πλοῦτος οὐ τυραννὶς 
τοῦδε βέλτιον ({ν. ἴπο. 170) γοΐθυομάτιβ οδὲ δά Ογοβί. 1155 
56.-. Θυδο ϑίοθαοιβ ΕἾον. 84, 2 παροῖ, τὸν τῇ φύσει οἰχεῖον 
οὐδεὶς καιρὸς ἀλλότριον ποιεῖ ({ν. ἴπο. 178), ΘΟΠ]ΟΟ ἀΟΡΟΥῚ 

οἴἴπι οοπίοοὶϊς Μοίμποϊςῖαβ, Μοπαπᾶγοα οοϑθθ ἀἄοοι οοάοχ δ 1η- 

ἄον. ΟἸοουοθοβοῖβ ἴῃ Τ]οοά. Ρ. 124, 10 (Δποοά. Β6κᾷκ. ρ. 
1151} ποὴ αν ρΙ 15. (ἢ. ἴπο. 193), βοᾷ Ἐπρο! 15. βουναν 
νοῦρα, ταὐτὸν ποιεῖ τό τ᾿ ᾿Δττικὸν τῷ ξελὰ ([ονί. τῷ ξειλὰ) 
συγκεραννύς : Βουρίαταιη παρ Βὐπόλιδι ἀοθοιητιβ οΘα]οΙ δ αν- 
οἶδπο. ΤΟμαππο5 Τυγᾶτπβ 46 ππθηβ. 4, 44 ρ. 78, 4: Εὐριπίδης 
δὲ ᾿“φροδίτην αὐτὴν ἀξιοῖ ὀνομασϑῆναι ἐκ τοῦ ἄφρονας τοὺς 
ἐρῶντας ἀποτελεῖν ([τ. ἴπο. 206), 5αΡΟΥΒΕΠ 5. ἀγδιηδί!β Ιου 
γτοβρίοι! Τιο. 990, 5βίοαὶ ἀπδο ἴῃ Εΐγιη. Μ. ρ. 2, 46 οχ υ- 
τρί 46. αἰουτιηίαν (ἔν. ἴπο. 207) μόσχον ὑπερήκριξον, 6 ΒΆΟΟΗ. 
Θ18 τοροιϊα βιιπῦ. 1)οπίαθ ΠῸῚ δαβιι5 Βατη ἔν. ἴπο. 109. φῬγο- 
ΡῬᾶραγθ, ασποά ὁ Μαχίη. Οομΐ, νο]. 2. ρ. 084 64. Οομηθθῇ8. 

ΥἹΡῚ ἀοοί! Δυυραοσιηΐ: 
βέβαιον οὐδέν ἐστιν ἐν ϑνητῷ γένει" 
βιοῖ γὰρ οὐδεὶς ὃν προαιρεῖται τρόπον. 

ΤΊΡΒΠΟ μοβ. γουβῖβ ἐγ θυς δίοθδαριβ ΕἾον. 105, 47: ἴῃ ἄπο 
Γγαρτηθηΐα τοοΐθ Ἰοοσμὶ αἰβροβοπι ΜοΙη κι οπι. 4 ρΡ. 424, 
απᾶγο 46 δἰ [θυ τι5. υϑύβιιθ δποίουο ΔΙΏΡ]ΠΔ ΗΠ 1. 

ΜΙΠοΥΙΡιι5. ἐλταρ οῖβ απο5 ἰοθο5 ὙΥ ΑΡΊΉΘΥΤΙΒ ΠΟ γθοίθ ΟὈέσι- 
ΒουΌ, ποῖο ρϑυβθηῖῖ. Ψππμ ΘΟΙΠΘιπου ίΙοηθ. αἀἰσηπιηι ἱπ 100, 
Ἰδυηθττη ποιὰ ΡΠΡΥ πίοπο {ρα Ζοπαγαβ [6χ. ν. ἐξ ὀφϑαλ- 
μῶν Ρ. Τῦτ, ἐγὼ δέ, μισεῖ γάρ μ᾽, ἄπειμ᾽ ἐξ ὀμμάτων, τοι 
{ΓΔΡΊΟΙ ὙἹΠΘΥῚ 6556, 564 οοτηϊο. Νᾷη {Ππ4 ασποὰ ἴγῃ. Μ. 
ν. Τοῦ, 24 Ἐΐγηι. πᾷ. ρΡ. 210, 11 οἱ ραυίπη Απθοά. Οχοη. 
νο]. 2 Ρ. 347, 25 Ἰορίαν, σειραῖς ἀφύκτοις ὃν διαρϑροὶ δα- 

χτύλοις. ἴδτὴ 411 ᾿πα]οαγαπῦ πἀηἀθ ἀθργομηρίατη διζ; οδὺ ΘΗ]ΠῚ 
ΤΠ μη 1)απηαβοθηὶ, ἀθ οπι8 ΠΥΤΉΠΙΪΒ. ΠΡΟΙ αἰβραίανι Ζεῖ-- 

βοῖγ. Κ᾽ ἃ. ΑΜ ον }..-- Ἡδδοηβοῖ. δῦ Ρ». 19 -- 22, 
ΤοΠΡΘ τπδχίτηβ ΑΙ ΠΟ αἰ θ5. οχίγθυησση ἢτι1π|5 ΟΡΟΥῚ5. οδ- 

Ραΐ οὐβέγιιούαμι ἔα, ΠΠπ4 απὸ δἀθβροία ἔγαρυηθηΐα σου  ΘΧτιβ 



ΧΙΠ ῬΕΛΕΒΑΤΙΟ 

ὅπ. ΜΟΙ ἰ εἶθ ̓ ρδῖτιβ αὶ οδὺ παίαγα, ἴῃ {10 ΠΘΠΊῸ [80116 δύ 

ἍΠΠΙΞ δαὶ 5101 βαΐϊβ Ταοΐασαβ 5. Νεω απὸ ἰπίθπίίοσο βίθαϊο 

το Δαμ  ἰβίσα ΙΒ, 60. ῬΓΟΟΙΥΙᾺΒ ΟΥΤΆΌΙ5, οὖ σα αι! ΘΡῸΓΙΒ, 

αἰΐχιο ΡΠ ασίπιῖ οὐτιηΐ Ἰοοἱ α05 81] Δαἀατΐοβ, ΟΧΟΙ 505 ΠῚ ορίδ- 

επί. Τιβουία ἐοδιϊπιοηΐα ὉΠ] ποὐ 65. ἃ τη6 βργοίω [αΐθου. Μ᾽ οἱ {1 

ἝΧΟΙαΑΙ Ἰοοῦμ οοαϊοῖὶβ Ν᾽ οββίδηϊ ἴῃ αἰδῇ. ὔγυῃ. Ν. ρ. 2109 Ε: 

καὶ τὶς τῶν τραγικῶν φησίν “ἑχατογκεφάλα Τυφῶ". Νοῃ 1η1- 

ΤῸ 51 “πὶ πᾶθο ΒΌΡΙΙΟΟΙ νἱπαϊοανῦ, ἃ αὰ0 σοηρίϊναπι Τυφὼ 

πἀϑασραΐύσπη ἰγδα! ἨοβυομῖαβΒ. στ ἰδμηθῃ γοῦρθῶ ἑἕχατογκε-- 

φάλα Τυφῶ ἴῃ Αυϊδίορι. ΝαΡ. 986 Ἰορϑηΐαν, ῬΓΟΌΔΌΙ 5. Ραΐο 

ΟΥ̓Δ ]ΟἸΙΠῚ ΟΥΤ 5586. 681, ααοα ΒΌΒΡΙΟΔΙΙ ΠΙ Υ, ἰγαρίοῖ 

Ροορίδο γουῦρα ἃ ΑὙΙΒ ΟΡ 8 η 6. 6586 ΘΧΡΥΘΒδδ. Νοο τϑοιριθηάσηα 

ἀαχὶ ἩόβυοΙ. 2 ᾿. 698: νῦν δὲ ϑεοὶ μάκαρες" τοῦτο φασὶν ἐξό-- 

διον εἶναι τραγῳδῶν “νῦν δὲ ϑεοὶ μάκαρες τῶν ἐσϑλῶν ἄφϑο- 

νοι ἔστησαν᾽: Ὁδη) ῬΓῸ τραγῳδῶν 5Βογροπάθπιη ῥαψῳδῶν οΧ 

Ἐπιβίδί μη! Ιοοο, αθπὶ αὐΐα}1 ΜΙ οἸςαβ μι. 2 Ρ. 290. διη- 

σύ]α ῬΡΟΘΒΘΟᾺ ὍΠΟΥ ΠΒΟΌΒΙΙ ΘΘΏΠΠΗ) ἰδ ΟΘΡΒ. ΠΟΙ5. αΌΔ]η 

ἀρ Οσδθοοβ βἰρυιαία 6556 οοηβίαἑ: ὨΪΠΙΠΟτΐππ5. ΔΡΟΠ] πθα ἀγίο 

Ορτιβ ἐπουϊτ, αὐ ἁὈϊαὰ6 αἱρηοβοαβ, αὐ] ἱταροθάϊδο ἀθθοαῖαν, 

4] φοιηΐοῖ 510 ΡΘΠΟΙΒ5, 414 απ τορούταμη. Νϑπι οὐ ἐνἃ- 

σοράϊα ΔΙ] ]πδη 0 ΤΟΙΆΙΒΒΙΟΥ οδῦ, οὗ ΘΟΠ]ΟΙ5. [5118 πιὸ ῬΓ]ΑΣΊΠΊΟΒ 

ἀοΙΠραι ΔΠΠοσπμ ροθίδχιιη Ποβοῦ]οβ, ζῶ Πα α γᾶγο ΔΙΏΡΆΠ]ΔΒ 

{ταρίοαβ πηϊἑαίίοπθ [6]]οῖββηδ αροίαι, Αἴαπθ ἴῃ δο ααδιη 

ΟἸΠ05. Δα ΠΙἰγΆτητ" Οὐδ] ἸΠΡΘῊΪ 1Π401]6 η6 ναΐϊρτβ ασαϊάσιῃ Μα- 

βασι οὐ ἀνα υαϊη ΟΧΡΟΥΒ ἔα, οὐ γον θα ᾿ΠΠ]ηΘ ἃ ῬΟΥ͂ 
σαουἀϊαπδο νἱΐδθ βίγοριθιη. Ῥγορηδαία ΟΠ ὈΥδοβ δ ἸΒΒΙ1Ὴ15 

ΡΟθβθοβ ΘΧΟΙΉΡΠ15 οογίαηί. ὐἀὉὺ αποά οὐϊδηλ ΠΟΥ ]ΟΙΟΥ τη 
Ροοίδχγιιι. απαθάδηη οδυτηϊηδ ΟΥ̓ ΑΥ]ΟΠ15. βαδνηαίθ οὐ ΠΟΘΙ ΟΤΊΙΠῚ 

οΙορδηία, τ] ῆθο ἀαγῸΒ. ποβίγαβ ἀθπηα]οθηΐ οὐ ἈΠ] απΐ ΡοΥγοῦ- 

βπηατιο. ἀρτιηὺ ᾿πἀτοῖθη. ΠΙΠΟ ΘΧΟΙΒΔΙΙΟΠΘΏ) ὈΘΙΙΟΙη, 51] 
“πη 40 ΘΧΟΟΘΒΒΟΙΠΙ ᾿αβίοβ ἤΠΘΡ. τι ὨΪΠ15. ὀδααθιθ. απδθάδ 

ΟἸΙΒΟΠη. Δ ΟΥΡΡΒ ἃ ΖΘΠΟΌΪΟ 8, 28 δ]]αΐοβ: 

μισῶ τὸν ἄνδρα τὸν διπλοῦν πεφυκότα, 
χρηστὸν λόγοισι. πολέμιον δὲ τοῖς τρόποις, 

ἰγαροοράϊαο Δα βουθοῦο 4818 Δαθαν ΑΥ Ῥα!δάδο ἐπ] απηαν 
ἴη ΛηΐΠ0]. Ῥαϊαῦ. 10, 95. Αἀοβροίοῃ Ῥ]αΐοηιβ α. ἃ. 46 πιβίο 
ν». 374 Δ οὐ Μδοαῦν. 6, 72: οὐδεὶς ἑκὼν πονηρὸς οὐδ᾽ ἄκων 
μάκαρ. οὐϊπ5 ροοίδο 5ἰξ, οοηϊθούασα ΠΟΙ Φριγαθῖθαν: ΕρῚ- 



ΡΕΑΕΚΑΤΙΟ ΧΠῚ 

ΠΑΡ Θῖ ἢ ΟΑ80. νΟΡΒ ῬΙΟΡθαν ΟΠ οἰ ἀουν τι. [110]. νοὶ]. 
5. ». 001]. Θ'δο δυϊάαθ ν. ξυγῶσαι ἀρροβι, ἥρως ξυγώσας 
εὐσϑενεστάτῳ ϑράσει ταύρους, {πουτς αὶ ΛΟΒο νυ] νἱπῆ!- 
οαγοηΐ; απο ᾿γχαμίϊηδο ἀοίατ! πᾶθο ΟῚ ΒΌΒΡΙΟΟΙ, Πο- 

πὸ αἰϊΐου βέαίαο (6 νουβῖθι5. Ρ οοάομι αι. ν. σφαδάξειν 
ΡΙΟάΙ5: σφαδάζων ἔνδοϑεν πολλοῖς λόγοις ὥσπερ τις ἀσκὸς 

δέσμιος γλεύκους ζέων. Αἱ οἰΐδιη ρυ ἀ θη 015. ΒΟ Ρ ον 115 
ΒΔ ΟΡῸ ᾿πἰΟΡῪΪ ν υβα5. ἃ0 ΠΟΠΠΠΙΠΠ Δ] ΘΟΙΏΡ 65. ἀθ Π 6085. οΧ- 
οἰάπηί. (ΟΠΙΡασΟΒ. γΘΡ} οαπβα ΑΥἸΒίΔΘΠΘ.] 41 ψα]ρὸ ἀρ}6]- 
Ιαΐαν Τρίβί. 2, 14: χϑὲς ἐπὶ τὸ σὸν δωμάτιον εἰσιοῦσα ϑᾶτ-- 
τον ἢ βάδην 1 ἔκλαον ὑφ᾽ ἡδονῆς, οἱ τποχ ᾿θΙάοιη: ὅτι δὴ 
πάλιν ἑξῆς ἀνανεοῦνται τὸν πόϑον μᾶλλον δὲ νῦν χαριε-- 
στέρου καὶ μείζονος. ἴῃ ααἰθτ5 ροθίδθ που ῦχα ἰαίθυθ ΠΘΙΠΟ 
οομίθπαθυξ, νοὶ αθϑοῦρ. Ῥδοῆγη. δᾶ. Βοῖββ. ρ. 27: τέλος 
ἐγύμνου τὸ ξίφος" ἐγὼ δ᾽ ὑπεῖχον τὸν τράχηλον εἰς σφαγήν. 
ν6] απὸ ϑοογϑῦ Ἰὰς Θἰοραθαβ ΕἾον. 8, 72: ὥσπερ εἰς κε- 
νὸν σχάφος τὸ ἀπὸ τῆς φρονήσεως ἕρμα δεῖ προσεμβάλλειν. 
ὉΡῚ 51 προσεμβαλεῖν ΒΟΥΙΡΒΘΟΙΙΒ. ἔγ65 ΠΑΌΘΌΙ5 ΑἸ ΘΊγῸ5 ἰσΌ ΠΑ ]- 
008. Ὑἴ7ππαθ ἸΠΔΡΊΉΟΡΟΙΘ ΨΘΥΘΟΥ͂ Π6 1601 ΠΪΠ1 ααοα 8115 800]- 
ἀουῖς, πὶ Του 115 ΠΠΊΘΥΙΒ. ΡαβΒΠὴ ἀθοθρίαβ βῖπη. Φαδηι [δοὶ- 
115 510 ΘΥΤΌΡ, αἰβοαβ, Π6 Ρ΄αγα Δἤθυδιη, οχ ὅθ Π0]. Αὐϊβίοί. ρ. 

100 ἃ 81 6ε4. Βταπάϊβ.: ἄλλη γὰρ ἄλλῳ γλῶσσα, φησὶν ἡ ποίη- 
σις. τἰτηΐγιηι Η ΟΙΩΘΙΙΙΒ ἢ ΨΘΙΡΙῚΒ5 ΠΟ 55 πη15, ἄλλη δ᾽ ἄλλων 
γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων 1]. Β, 804. 

ος δρᾷ ἴδπὶ ψοία οομίσαμο. Βοβίδηΐ θ᾽] ασηα ἴῃ πος [{01Ὸ 
ααδ6 ΔΙΙΟσ ἢ ΟΡΘΠὶ οἰΠαριίθηΐί. [)165 τηα]ία ἢῸ5 ἀοοθθιῦ, οἱ 
ϑαπάθθο οαπ!άθηη, 51 αὶ] ἀοοίγηε 1ηΒἰγ πο Ογ 65. νθὶ ΠΡ ΘΙ] 
ΔΟΌΤΏΪη6 γ6] ΠΟΥῚΒ 51 5.0 516115 ΟὈβοῦχα {Ππρ{πᾶυϊηΐ, οογγτρία 
ΘΧΡΘαϊουιηΐ, πᾶποδ Βα ΙΘνουιηῦ: αὖ ᾿αὈγιοα οϑύ να απδηῃ ἴπ- 
ϑνθαϊαηέτ 4 αὶ Ροθύδχτιμ ΥΘ]16 1115 ΟΡΘΥδΙὴ παγαγίηΐ, ΠΘατι6 4115 
Ῥοΐπιβ ΄αδιη 5101 φαθα6 ρὲ οϑὲ ἀΠΠΠᾳ6γ6. 

ΟΡ θδη ΒΟΓΟΪΠΙ Ἰηθη86. Εἰ ΘΌΓΙΑΙΙΟ ἃ. ΜΌΟΘΟΙΥ͂Ι. 



ΑΡΌΕΝΙΑ 

Αδβομν ἔν. 20 ὕδατι συζῶν ἴῃ συζῶν ὕδει ταπίαπάᾶϊιπι ΟΙΠη 51|5Ρ1- 

ΘΆΡαΥ,, ἰἄοιιαπιθ οοπίθοῖς Μοϊποκῖιβ. Αὐ ὕδει πιππι8, «δ ηξιπι 50 Πητι8, 

αἰχτς Ποβιοᾶπβ ΟΡ. 61. Ἐδοῖτ5. ἰρίθιν οὐοαϊἀοσῖπι ἀνθϑρωποειδοῦς ϑηρὸς 
ὕδατι συννόμου γ9] 51π|116 «αἱ ρμορίδτη αϊχ1556. 

ἔν. 48, 8 εὐνάοντος ἀοίοπαιϊς Μοϊποῖτῖπιβ ἰὴ ΤΠΘοον. Ρ. 428. 

ὦ. ὅ0. οῦρα “καὶ τὰ ἑψητά Αἰσχύλος τροφοῖς Ἰοοο 5πὸ τηοΐξ οἱ 
οἴ ρταθοοᾶθηξο οἹοββα ἕψητοί ἱπηροπᾶδ 6556 οἱ, Μ. β'ιοπηϊα 5. 

ἔν. Τ0 πήσομαι οοὔοχ Μ, πηᾶς τλήσομαι 5τιρίοανι ΠἰοιοΥἹ. 

ἤν. 145. Ῥποίϊο διαπέπλακε (ρτο διαπέπλευκε) γοϑυϊπ1 Οοοίαβ Υ. 

ΤΙ... Ρ. 121, γϑοῖβ, πἰβὶ ᾳποᾶ ἀναπέπλακε ργϑθι]ουϊπι. 

ἔν. 170, ὃ τρέτα ἴπ ὅ0Πο]. Οα. Βαροῖ οοὐαδχ Ὁ). 

ἔν. 269, 2 νηδῦος χυλώμασιν οἷ. ΜαεϊποΙϊκῖπι. 
ἔν. 808, 23 τέκνωμα 41101 ποι Ἰορίζαν : ἔογύαβδε σουγὶροπᾶπη σήκωμα, 

4 απὸ ποιηΐηθ αἰχιῦ Τιθηηθρῖτι5 ἴῃ ῬΊΘ]αν. Ἐρ. ὅ7. 

ἔν. 332 πππο ὃ Βαχχᾶς τηλ]ϊπι, απᾶ ἔογπα, ΞΟΡΠΟΟΪ65 ἔν, 08. τιβτι5. οϑί. 

ἔν, 340 Εὐβοικὸν ξίφος ταῦτ! βιιβρθούπιη: οοτίς Εὐβοικός ἀπθῖΐο ππιπὶ 
ἘΙΒΥ ΠΑΡ 5106, Οὐν Εὐβοΐδα ἴῃ ΑΘΒΟΠΥΠ ἦν, 29 Ἐπτ, ἔν. 009 Τοη. ἔν. 

18 γϑυϊηπθυΐηι, ἀποᾶ ππῆς β'θι]οσο διιοΐουο Εὐβοῖδα 5ΒοΥ101 βοϊϑῦ, πᾶπς 

οατιβᾶτη ΠαΡτΐ, «οᾷ Εὐβοῖδα 5ἰμιΠ5να ἔογιαα ἴῃ Ὁ ππθίγο ἰδ τη 60. πτι8- 

απδ 1, 56Π160] ἔογίαβϑϑθ (Ἐπιῦ. ἩΥ80]. 84) τη ἀοομηηϊο τα αῖ{πιγ. 

ἔν. 348 γέρων δὲ γραμματεὺς [πέφυ]κεν οὐ σαφής οἷ. Μοϊποκίπ. 
ἔν, 305 δυσέχδυτον οοπίοοϊ, αποᾶ ργορεαῦ Μοίποκίιβ, απ τεύχημα ἴῃ 

τύκημα ταυπξαπᾶτπηη ἱπαϊοϑί. 

ἔν, 370, 1 πυρὸν γέρας ὅ6101. Οᾶ. οοὔοχ Ε', πυρὸς σέλας Ὦ. 

ἔν, 9381, Οτοὔη οοαϊοα Α οοπδϑηῦι Μ, 

ΒΌΡΠΟΟΙ 5. ἦν. 20 Ταύρειον στόμα ργοροβαϊ Μ. Β'ομιαςιπι5. 
ἔν. 231, 2 ἠλοῆσαι ἴῃ ὗν ἠλόησα ταυξαπᾶτπη 6886 οἷ. Μ. βομιμια 5. 

ἔν, 234, 3. κινεῖ τις αὖρα κἀνακουφίζει πτερόν οἱ. ΤΙηΔογῆιι8. 

ἔν. 61, 2 τεχλόντας κἀναϑρέψαντας οἷ. Μοϊποϊκῖιι. 
ἔν, 86, ὅ οἵ τ᾽ ἔχοντες ἀρνοῦνται στυγεῖν οἷ. Μοϊποϊκῖτι5. [Ιἄοπι νϑ8. 

10 γλώσσῃ σοφὸν ἰηενροϊαΐονῖα 6556 ᾿πᾶϊοας, ΒΟρΠοοίοιι γῆρας νέον 5ουῖρ- 

Β1556. ΔΥΒΙγ αὔτ, βίοι δυσώνυμον γῆρας αἴχι Ἐπ’. ἦν. 579. 
ἔν, 104 ΤἘπαυῖρ 5. ο556. ἴδ Εἰ, τι]. Βομιηταθτι5. ἄθ προγΐαίο ϑορ]ιο- 

6115. Μαράολρινρ, 1855. ν. 9 οοπίοοϊ, 

ἔν, 154, 1 ἐφήμερον ἴῃ ἀνήμερον τηυϊίαγίμι, οἵ. Μόβομ. 1. 1, 10. 

ἔν, 235, 3 λιβρᾶς ἕω πΒιια δῖ Μ. Βομιητ ἐπ : οἵ, λιβρὸν σέλας «ἄοπρ. ιν. 184, 
ἔν, 237 ὥψεται ἀοϊβοίιν ΨΑ]ΟΙκοπανῖο ἴῃ Ἐπιν. ΠΡ. 601. 

ἔν, 328, 1 ϑεοὶ γὰρ οἴΐαιι οοὔοχ οβθ. ΛΕΓΕῈΝ (φρο λέγειν) οο- 
ἄϊοοβ Ῥανίβ. οὐ ὕο88. νβ8. 3 ΞΥΝΛΙΝΕΟΟΤΑΤΥΛΥΊΤΑ ἄορι, ΞΙΝΑΙ͂ΝΕ- 

ΟΟΤΑΤΑΥΤΑ Μομδο. ; 



ΑΘΌΒΝΙΑ ΧΥ 

ἔν, 343, 4 Τογίδββο καλεῖ δὲ οουγῖροη τι, 

ἤν, 3900, 9 πιστὰ ΝΥ ἀρποῦὶ οδὲ οοπϊοοῖινα, στελπνὰ παν] Μ. ΘΟ μ εἴτι, 

ἔν. 435, 3. μετὰ κόπον γοοίο Βυπποῖκιτ5. 
ἔν, 4050 οἷδά πω μύσαν οἷ. Μοίποϊκῖπια, οἱ πῶ ργβοῖν! ὈΙηἀογῆιϊ, 

ἔν, 501 ταϊδπιι γοαϊηλοργαγο ἐοπρίαγι! Μοϊποῖκῖτιβ πὸ ἴῃ τη απ}: 

οὐ γὰρ ἐκ μιᾶς ἐφύτην, ἀλλ᾿ ὃ μὲν Νηρηίδος ἐκ Νεαίρας βλαστάνεσκχε. 
ἔν. 521, ὃ ἁγνοία βου θοπάπηι οὶ Βυτιποκίο, 
ἔν, 537 σὺ δ᾽ ἐν φρενὸς οἷ. Μοϊποϊκίπδ, 
ἔν, ὅ02, 2 καὶ φονῶσ᾽ ἀγώνυμος ρμγοροβιιῖ Μι ΚΒ ὉΠτΙ ἀξτπι5. 6011, ΠῸ- 

5Υ0. γν. ἀγώνυμος οἵ γώνυμος. 
ἔν. 630 τη Ῥυϊβοϊδηϊ Ιοοο βαρύψομαι τούτου (ἀοϊοῖο καὶ) ὁ οοάϊοιθιι 

Ἰοροηπηι οδὲ. ΒΌΡΠΟΟΙΘο ἴῃ νοῦβιι ὀσμῆς ΙΔΟΥ ὅπως ἱἰοπιρίαρειη. Οο- 

ἄϊοοβ Ραγῖβ. οἵ γοββ. ΟΙΤΘΘ ργὸ ὅπως ργϑοροηΐ. 
ἔν, Θ38. ἴῃ Ηδβυομῖῖ Ιοοοὺ τὰ φρύγια πυρεῖα βογῖθοπᾶπηι. 

ἔν, 082 ϑεοῖσι ῥέξζ᾽ ἐπακτίοις οἷ. Μοϊποῖκῖι. 
ἔν. 728 ΟΡΈΟΟΙΙ γουβιπὶ νἱηαϊοανὶδ πο ΒΟΥρΚῖτι5, βοα Βα ΠΕ ; 

διαπατᾷ γγτο διασπᾶται ἴατη Ἡοίηάογῆιϊβ γϑβυλετ, 

ἔν. 734 ἐπὶ γῆς ἴῃ ἩοΒγΟΒΙ ἸΙοοο οογγῖριε Μοϊποκίπ. 
ἔν, 1306, 12 καποληροῦντος πατρός ορίϊιηθδ τοκέϊτιϊ Μ. Βομιηϊ ππ|5. 

ἔν. 1432 Μοϊμοκῖτιβ οουγῖρὶ!: ζημίαν λαβεῖν ἄμεινόν ἐστιν ἢ κέρδος κακόν. 

ἔν. 810 ἔργα ϑ'᾽ οἷς λέγεις ἴσα (ν6] ἴσος) οἷ. Μεϊποκῖι. 
ἔν, 821 ἔχει γὰρ ἕδραν οἱ. ΒΥΠΠΟΙΚΙ͂υ5. 
ἔν, 833, 2 χρημοσύνᾳ δαΐ τλημοσύνᾳ οἷ. ἘΠ. οπαἐπι5. 

ἔν. 850, 8 ψυχή] πνοή οἷ. Μεϊποκῖιιβ. τποὸχ οὐχὶ αγοίίιβ, οὔτι ΠὈγῖ. 

ἔν. 875, 1 ἥλιος ἐποικτείρειέ μὲ οἷ. ὙΥΑρΤΟΥ. 

Επνὶρίάϊς ἔν. 102, 2 ἀφύλακος εἰ νΕ. 4 ἣν δ᾽ ἂν προσῆται κύπριν 
οἱ. Μοίμοκπιβ. 

ἔν. 104, 2 πόλει τ᾽ ἀρεστός φοΥῖροη πη ΒΠΒΡΙΘΟΥ. 
ἔν. 2380 οἵ, ΤΒΘΟΡΕΣ]. ϑὅπηος. Ηἰβέ. 7, 17 ρ. 304: ᾿ἀναξαγόρας δὲ ὁ 

προσαγορευόμενος φυσικὸς τὴν τηκομένην κατὰ τὴν Αἰϑιοπίαν χιόνα 
τῆς τοῦ ποταμοῦ πληρώσεως. ὑπάρχειν αἰτίαν ἐδόξασεν: ᾧ καὶ ὃ τραγῳ- 
δοποιὸς Εὐριπίδης πειϑόμενος ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ποιήμασι τοῦτο συντέταχε. 

ἔν. 20 ἔστι τι καὶ παρὰ δάκρυσι κείμενον 1 ἡδὺ --- οἴκῳ εἰ. ΜοΙποκΚΠιΒ. 
ἔι, 345, 2 ἔογίαββο γοβρίοϊ: Αὐϊβίοίοϊοβ ααὶ ἀϊοϊτισ περὶ εὐγενείας ἴῃ 

ΚΟ». ΕἾον. 88, 13: ὥσπερ φησὶ καὶ Εὐριπίδης, οὐχὶ τῶν ἔκπαλαι σπου- 
δαίων εὐγένειαν φάμενος εἶναι, ἀλλ ὅστις ἀνὴρ ἀγαϑὸς ἁπλώς. 

ἔν. 862, 11 οἰκήσῃ νουϊββίπιθ οουσῖρὶῦ Μοϊηοκῖπβ. 
ἔν. 372, 2 δῆλον οἷ πορεύομαι οἷ. Ἐγ[αγαξπι5. 

δ, 400... ὅπως πλείστας Ἐνξιυτάϊϊπ5. νγ5. 3 ἤογέαββο εἴπερ δώμασιν 

τροφὴ παρῆν 1Ἰερ. 
ἔν. 417, 2 γϑβρίοιῦ δποηστηιβ πίῃ. ΡᾺ]. 14, 10: σιγῶσ᾽ ὅταν δεῖ καὶ 

λαλοῦσ᾽ ὅταν δέοι. 
ἔν, 441 σονγϊσοπᾶτπι νἱἀθίαγ πλοῦτος, οὐ φειδὼ βίου. 

ἔν. Ὅ71, 3 γνώμας σκοπῶν ὡσείτε οἷ. Μοϊποῖκίῖι. 



ΧΥῚ ΑΘΌΏΕΝΌΑ 

74 ἀκρίζων ποσίν γμοορίδιη αἰχῖββο οἱ, Μϑιμοικῖτιβ. 

Ὑ. ὅ7ῦ, 8 τὼ φύσαντε ποι ΡΥῸΡΆ}}116 οϑῦ, οἵ, γ 4161. ἴῃ Ἐπ. ῬΙοοη, 94. 

ἔν. ὅ90, ὃ γοβρίοοσο νι ἀοῦαν Ῥουοΐγομπο ϑἰοθαθὶ ΕἾου, 79, 50: ἄστρων, 

τὰ οὐρανὸς ἐναψόμενος (οὐρανὸν συναψόμενα οἱ. Μοϊποϊκῖιι5) ἀμφιχορεύει. 

ἔν. 5097, 1 ἀκάμας τὲ πέριξ χρόνος ἀενάῳ οἱ. Μεϊποκῆιι. 

ἔν. 690, 3 οὐ χώμα γαίας που θοηάθπιη οππὶ Μοϊποκῖο. 

ἤν. Τ07 ἀλλὰ τί χρέος εἴπατε 5υδᾶοῦ Μαοιμοκῖτιβ. 

ἔν. 130, 2 ὅσην ἔχει δόκησιν ἀξιώματος ὁπ Μαοϊΐποκίο βου ρβου πη, 

ἔν. 830, Ιῃ Μοπδμᾶνὶ πο. 117 ἢ κακήγορος οαϊῖο ΑἸΑϊηἃ. 

ἔν. 848, 3---ὥ ἃ ργδορυοβδὶβ αἰγιτηἱῦ ΜοΙΠΘ ΚΒ, απὶ ν5. 9 τὸν φύσαντα 

εὐφόῥ οἱ ν8. 4 μήτε συνϑύτης ποτέ ((ο]οῖο. ϑεοῖς) βου πάπηι οοὨϊοΙ. 

. 002), 7 καὶ ὅπου καὶ ὅπως οἷ. Μοϊποκίπβ: ὅπ καὶ ὅτῳ καὶ ὅπως 

Ἂ- νβ. 4 πρᾶξιας νο] πρηξίας 'ΠΘΙΙΒ Πι8. 

ἔν, 9093 ἐμός] ΕΜΟΙΟ οοἄϊοοβ Μομ. οὐ Ῥᾶγ. 
ἔν. 1039, 4 ὅ τ᾽ ὄλβος ὡς ἐξωϑέν ἐστι πραγμάτων οἱ. ἩδΙπΐτ8. 

ἔν. 1074, ῶ πολλὰς λαβὰς δίδωσιν εἰ. Μοϊποκπιβ. 

Οε156. ἐσ. 1. 985. Ὁ». 9098 ἀστέρος] διάπυρος οἱ. Ἠουπογάρη. 

Τϊοαοροηΐα ἔν. 9... 2 Ρ. 002 σωφρονοῦντα κεὐποροῦντ᾽ ἰδεῖν ἴάθηι. 

ΟΠ δου οΐβ ἔτ. 12 ρΡ. 6009. “Νιιηο βου ρθη] 5. ΒΡΊΘΟΥ: 

πολλὴν ὀπώραν Κύπριδος εἰσορᾶν παρῆν 

ἁβραῖσι περκάζουσιν οἰνάνϑαις ὁμοῦ. 
Ποο ἄϊοῖθ, ταὰ]α5. φαξιϊθθθ ρι61185 δα] α5. ΒΠ1π|1 οἴη 4115. Δ γηϑύτιν]- 

ταΐοιη βοουθβοοηθριβ. Περκχαζουσιν οἰνάνϑαις αἰχὶῦ ροοία τὸ ῬΙπάδγιιβ 

ΟΙ. ὁ, 15 πυρᾶν νεκρῶν τελεσϑέντων, ΛΟΒΟΙΎ]5. Αρ. ὅ02 δρύσοι --- τι- 
ϑιέντες ἔνϑηρον τρίχα, ΤΠοοοΥδτι5 14. 15, 110 σκιάδες μαλακῷ βρίϑοντες 

ἀνήϑω. Νοιιθη ὀπώρα υἱἷδὶ ἄθ παὈ 1018. Ρι16 1115. ἀἴοὶ ἤθη μού, πθο 
περχάξειν γυἱἱ81 46 πιδθιγθβοθηθθτι. ΜΕΙΝΈΚΙΨΘ. 

τἄθ5Ρ. ἦν. 11 σωτῆρες ἐσϑλοὶ οἱ. τι. ἩδγοΠον. 

ΠΟ νῦν 

7 ἰδα 4666] 7: 102... δογῖθε Δητῴας 7). 189, 4 συστρέψας 
ϑόρλ, ἢ». 552, 1 ποτ᾽ Ἷ»: 282 ἐπακτίοις “Δ γιδίαγολῖ: Κγ. 1, δρς 564 
ἄλλος, Νοορῆιν». 7.». 2, 14». 5ὅ6θ0 τάλαινα 

7ι απποίαϊζίοπο ἀκ Αδϑοῆ. 7». ὅδ δογῖνο ἀλφάνουσα χ.. 150 ΕΝ Ως 
Ὡ118 Τηδί, ν. 562, 10 ἤν". 212 π. μον. ΔῈΞ: Τ᾿ 90, ΕΧᾺ ϑόρλι. (᾽ν. 
᾿Ἱκρισίῳ ». 7105 ὃ δειπνοσοφιστὴς [». 189 ἀπ᾽ ἀγῶνός ἐδέω 
παρ᾽ σὐεῆν “". 309 ὡρᾷξει. ΤὴΘ. νοῦρο ὡρῴᾷζεσϑαι ἤ". 404 ἬδβγοΙι. 
1. ν». 829, [". 429 Δίῃ, ΧΙ ιν. 7». 7 βαϑυσπόρον ἌΣ ΘΤΕ 
Ἐύγπι. Μ, τ᾽ 168, 82: [». 9068 ῬΙυί. ΜοΥ. Ρ. ὅ80908: ,", 2014 Ἀποοᾶ, 
Βοῖβ5. γνῸ]. 1. γ. Ἰδῦ ἡ ἡφαίλ. ἢ». ἅ, ὃ Ρ. 592 δ᾽ οὐν ο΄. ,». δ ». 598 
τέχνην". τὸν εὐτυχοῦντα δὲ καὶ φρονεῖν φασί (Επιν. ἔν. 1006). ἀεό5}. 
7». 9 ῬΙαϊ, Μοτ, Ρ". 7894 

Ῥγαρίογοα ». 5θ23. ΠΈΡΣΛΙ ἴῃ ΠΕΡΣΒΕΎΥΣ ηιμαρηαιηι 65. 



Αςἀὐ ΟΕ ΥΥΝ 

ἸΒΑΘ. ΘΒΆΑΞΕΟ, ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 
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ΑΘΑΜΑΣ 
Ηπῖς ἀτναμηδίὶ ρυοθα 1] ν ἀάοβρ. ἦν 1 Δα βου αν, 

1 

τὸν μὲν τρίπους ἐδέξατ᾽ οἰκεῖος λέβης 

ἀεὶ φυλάσσων τὴν ὑπὲρ πυρὸς στάσιν 

ΑἸ. ΠΡ. ὃ7 Ε' (5. Π. Ρ. 740, 10): ἦν γὰρ τὸ ὀρχαῖον δύο 
γένη τριπόδων, οὺς καλεῖσϑαι λέβητας συνέβαινεν ἀμφοτέρους, ἐμπυ- 
ριβήτης ὃ καὶ λοετροχόος᾽ Αἰσχύλος " τὸν μὲν ---- στάσιν - ὃ δ᾽ ἕτε- 
ρος κρατὴρ καλούμενος. οὗ, Αππ. ΝΠ ρΡ. 316 Β: καὶ τρύτουν δὲ λέ- 
βητα Αἰσχύλος εἴρηκεν ἐν ᾿Αϑάμαντι. Ἐπί. Οα. ρΡ. 1541, 29: καὶ 

τὸν τρίπουν λέβητα παρ᾽ Αἰσχύλῳ. 

2 
ἀήτους 

Ἡ βγο]ι. 1 Ρ. 132: ἀήτους" μεγάλας. Αἰσχύλος ᾿ϑάμαντι (ἀϑά- 
μαντας οο4.). 

9 
ἀπαρτί 

Π ΡΥ οΠ. 0: 457: ἀπαρτί" ἀπηρτισμένως (ἀπαρτιᾶ ἀπαρτι- 
σμένος ς04.), ἀκριβῶς. «Ἵϊἰσχύλος ᾿ϑάμαντι. οἵ. Αποοᾶ. Β6ΚΚ. 
Ρ. 418, 13: ἀπηρτισμένως- ἀκριβῶς. Ὁ] 16ρ.: ἀπαρτί: ἀπηρτισμέ- 
νῶς.- ἀκριβῶς. 

ἈΞΕΎΙΕΕΙΟΥ 

{ 
Ζαγρεύς 

Απθοά. Οχοη. νῸ]. 2 Ρ. 448, 12. 5ῖνθ στα. στα. Ε 227, 41: 
τινὲς δὲ τὸν Ζαγρέα υἱὸν “Διδου φασίν. ὡς «Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ --- 
ἐν δὲ “ἰγυπτίοις (αἰγυπτί νοὶ] αἰγύπτῳ ΠΟΥ], ΘΟΥΤ. Τάτ Ο]6 0) ὀύξως 
(ὅν τε ὁοάοχ Ῥαγ]β.) αὐτὸν διὰ (νωρα οὕτως αὐτὸν διὰ οἴη. οοα. 
Οχ.) τὸν Πλούτωνα καλεῖ. τὸν ἀγραῖον τὸν πολυξενώτατον διὰ τῶν 
κεχμηκότων. Ἐχίτοιηδ νϑῦρα οΧ ΒΌΡΡΙ. 156 --- ὅ8 γΘρϑίϊξα 6588 
νἱαῖε Τιάγομου, Ηουιηδηητ5 οοπϊοοῖϊς: ἐν δὲ Αἰγυπτίοις οὕτως αὐτὸν 

1 ὃ 
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Ἀ ΄ “ ολῦ Ἁ Ἁ ’, κ ς Γ΄ 

τον Πλούτωνα καλεῖ ἐν δὲ κέτισι τὸν Δία τὸν γάιον τὸν πολυξενώ- 
-»" » ΄ 

τατον Ζῆνα τῶν κεκμηκότων. 

ἈΤΤΝΆΤΑΝ 

γηὰ ἌΘΒΟΒΣΠΙ Ρ. 4, 15. ( οβίοιτη. Βιογρ. Ρ. 1320, 59): ἐλϑὼν 
τοίνυν εἰς Σικελίαν ἹΙέρωνος τότε τὴν 4ἴϊτνην κτίξοντος ἐπεδείξατο 
τὰς Αἰτναίας οἰωνιζόμενος ἐντεῦϑεν βίον ἀγαϑὸν τοῖς συνοικίζουσι 

τὴν πόλιν. ϑουῖρία ἰρίτιν [θυ] δὲ οἶσθα ΟἸγηρ. 76, 1. ΟἸιουῖ 
Ρᾶτίθβ. Αδίηδθαθ τ ]]θυθ5. θροχηί. Δ ἰτναῖαι γνήσιοι οἱ Αἰτναῖαι 
νόϑοι τπθπιογαπίτ ἴῃ ἀγαμπηαύτμ Α ΘΒ ἢ ̓ θουθτῃ οαίδ]ορο. 

ὅ 

τί δῆτ᾽ ἐπ᾿ αὐτοῖς ὄνομα ϑήσονται βροτοί; 
σεμνοὺς Παλικοὺς Ζεὺς ἐφίεται καλεῖν. 

ἢ καὶ Παλικῶν εὐλόγως μενεῖ φάτις; 
πάλιν γὰρ ἵκουσ᾽ ἐκ σχότου τόδ᾽ εἰς φάος. 

ΜδοΙοΡ. δαί. ὅ, 19, 17: αἱ Ῥαϊϊοὶ ἦν Β᾽οία σοϊνγίι), χιο5. ρῥγίηυι 5 
οηιηϊμηι ΑἸ ὁϑογη 18. ἐγασίσιιδ, οἷν πιο διοιίιδ., ἦι ΤΠ 6γ.ὰ 5 «ἰοαἶϊ. ἰηί6}- 
}γοίαποηθηι ψμοψιιθ ποηιϊγιῖς ΘΟ) ηι --- ρα ργθϑδῖί υδγϑίνιι5 διεῖδ. 114. 
δ 94: “εδολμ ἰγασοοραϊα 65. χα ἡμδοριϑημι)" Αοίμα. τὰ αὶ σιν εἶδ 
Ῥαϊϊοῖς Ἰοψιιογδίμ)", 815 αἷί “τί δῆτ᾽ --- εἰς φάος. ν5. 8 μένει Διί 
ΟΠ οἰ ἀὀυγίηθιη. γν8. 4ά4 ΗἩΚΟΥΘΟΕΚΟΤΟΥΟ εοάοχ Ῥαχῖβ., ἵχουσ᾽ ἐκ 
σκότου οαἀϊίοτο5. 

0 

 ΘΡ Ναμι5 Βγχ. Ρ. 496, 9: Παλική. πόλις Σικελίας ἐπ πλησίον 
δὲ αὐτῆς ἱερὸν Παλικῶν οἵ εἶσι δαίμονές τινες. οὺς Αἰσχύλος ἐν 
Ἅἴτναις γενεαλογεῖ Διὸς καὶ Θαλείας τῆς Ηφαίστου. 

Ἵ 

ποταμοὺς πολυηλακάτους 

680]. Π. Π, 89: τὸν κάλαμον γὰρ τῶν βελῶν τινὲς ἠλακάτην 
φασί. καὶ Αἰσχύλος ἐν τῴ τής: τοὺς ποταμοὺς πολυηλακάτους φησί. 

8 
αἱμοί 

ἨΘογ δ. 1». 100: αἷμοί: δρυμοί. Αἰσχύλος Αἰτναίαις (αἶτι- 
ναίαις οο6Χ). ῬπΠΠΘν ἀγαιηα δ ποιηΐηθ Ομ ἶδ80. Απϑοά, 96 ΚΙ. 
Ρ. 3600, 80 πρὶ, Οά. ". [861 27 Ζον. Ὄθα: Ὁ. 85. ΑἸ ἜΝα αἱμοὺς 
τοὺς δρυμούς ντ086. Ππιρί. αἵμους τοὺς δρόμους. “οι. αἵμους τοὺς 

δρύσους. 

9 
᾽ , 
ἀναξίαν 

Ἠδδγ οι, 1 Ρ. 333: ἀναξίαν: βασιλείαν. “Αἰσχύλος Αἰτναίαις (λια- 
νοίαις οοαθΧ). - 
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10 
χρείσσονας 

ΗΘδΥ 0. 3 Ῥ. 848: κρείττονας " τοὺς ἥρωας οὕτω λέγουσιν. δο- 
κοῦσι δὲ κακωτικοί τινὲς εἶναι" διὰ τοῦτο καὶ οἵ παριόντες τὰ ἡρῷα 
σιγὴν ἔχουσι. μή τι βλαβῶσι. καὶ οἵ ϑεοὶ δέ: “Αἰσχύλος “ἰτναίαις 
(αἰτναίας ὁοάοχ)ὴ. Ἐάϊπιν κακότυχοί τινὲς : ΒΟΥΡ51 οαὰ ΠΥ ἸηΔηη0 

κακωτικοί τινες οχ Ῥ]ιοί, Τιοχ. Ρ. 177, 8. 

11 

ΤΟ Δ 65 γάτα ἄθ τθη8, Ρ. 374 οά. δ. (Ὁ... Π|5. Ὁ Βοκκ.) 
ἄς δαίασπιο: καὶ βασιλεῦσαι δὲ αὐτὸν ἡ ἱστορία παραδίδωσιν, ὡς 
ἔμπροσϑεν ἀφηγησάμην. κατά τε τὴν Διβύην καὶ Σικελίαν [οἰκίσαι 
τε τοὺς τόΪπους καὶ [πόλιν] “τίσαι. ὡς ὃ Χάραξ φησί. τὴΪν τότε μὲν 
λεγομένην Κρονίαν - νῦν δὲ Ἱερὰν πόλιν, ὡς [Πσίγον[ος περὶ Ἑλλη- 
ν]ικῶν ϑεῶν καὶ Πολέμων καὶ δ δγδλϑὰ ἐν τῇ Αἴτνῃ (ετνὴη 604.) 
π[αραδιδόασιν]. Τία Ἰασιπδᾶ5 οχρίονῖ Ηδβῖαβ. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

Νο τηϑη]ο  ύπ:" ἴῃ ἀταπηαίατη βου ]θούττη οαίδ]ορο, οὐ ἔου- 
[556 ἴῃ Η βου ῖ Ιοοο ({ν. 19) καὶ ᾿Φμυμώνῃ Ἰοσοπάπιη οἴη Βι]6το. 

: ' 12 
ἀποστὰς 

Ηόβγοι. Ι Ρ. 486: ἀποστάς" φυγών. Αἰσχύλος ᾿Ισϑμιασταῖς καὶ 
᾿Δλκμήνῃ. 

ΑΜΥΜΩΝΗ 

ΑΡοΙ]οά. 2,1.,.4: ἀνύδρου δὲ τῆς χώρας (ΑὙρὸ8 ἀ19 1) ὑπαρχού- 
σης ἐπειδὴ καὶ τὰς πηγὰς ἐξήρανε Ποσειδῶν διότι τὴν χώραν Ἥρας 
ἐμαρτύρησεν εἶναι. τὰς ϑυγατέρας ὑδρευσομένας ἔπεμψε (Π 4 π8118). 
μία δὲ αὐτῶν ᾿Δμυμώνη ξητοῦσα ὕδωρ δίπτει βέλος ἐπὶ ἔλαφον καὶ 
κοιμωμένου σατύρου τυγχάνει κἀκεῖνος περιαναστὰς ἐπεϑύμει συγ- 
γενέσϑαι" Ποσειδῶνος δὲ ἐ ἐπιφανέντος ο σάτυρος μὲν ἔφυγεν. ᾿Ἄμυ- 
μώνη δὲ τούτῳ συνευνάξεται. καὶ αὐτῇ Ποσειδῶν τὰς ἐν “έρνῃ πηγὰς 
ἐμήνυσεν. Ἡύρίμτϑ ἔα Ὁ. 169: Νιορίνγιιι5 αἱοίίγ ζιδοίπα }67 Οιιδ51556 167- 
γαηι. οἱ ἵπᾶῖδ ἀψμαηι ργοΠιαῖβ86. ψιῖὶ 1, ογαδι5 [0018 αἰοίιιδ δέ, εἰ Αηιῃ- 
γπιοπῖμηι Ππηιθη. Ῥαῦγυϊουμη ἀσατηδ ἔπ], 

19 

σοὶ μὲν γαμεῖσϑαι μόρσιμον. γαμεῖν δ᾽ ἐμοί. 
Αὐημηοηἶπ5. 816 Κ. Ρ. 37 γῆμαι οἱ γήμασϑαι ψαοπιοάο αἰδοναπί 

ΘΧΡΟΠΘΩ5: καὶ “Αἰσχύλος ἐν᾿“μυμώνῃ “σοὶ --- γαμεῖν δὲ μή". οἵ. Ηδ- 
τοάίαμπυβ περὲ ἀκυρυλ. ἴῃ Αποοᾶ, Βοῖβ5. νο]. ὃ ρ. 368 οὐ Είσυτι. Οπά. 
Ρ. 135, 7. Ἐδθα]αθ. πΟμθη ΟΠ]. ΘΡΆΤΩΙΙ Δ ΙΟτιδ. Απροά. Βδοῆμηι. νοὶ]. 3 
Ρ. 875. γαμεῖν δὲ μή Ατητποι., γαμεῖν δ᾽ ἐμοί Αποοά. Βδομι., ἐμοὶ 
δὲ γαμεῖν Ἡτοά., γαμεῖν τάμε Εὐγ. σσυά. 
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14 

κἄγωγε τὰς σὰς βακκάρεις τὲ καὶ μύρα 

ΑἿΜ. Χν Ρ- 690 Ο: καὶ μήποτε οὐκ ἔστι μύρον ἡ βάκκαρις. 4ἰ- 
σχύλος γὰρ ἐν᾿ Φμυμώνῃ ἀντιδιαστέλλων φησί “ κἄγωγε --- μύρα". 

10 
ϑρώσκων κνώδαλα 

ἨόβγοΠ.. 1 Ρ. 1788: ϑρώσκων κνώδαλα" ἐκϑορίξων καὶ σπεοματί- 
ἕξων, γεννῶν. Αἰσχύλος ᾿“μυμώνῃ. 

ΑΡΤΕΈΓΙΟΙ 

10 

καὶ παλτὰ κἀγκυλητὰ καὶ χλῆδον βαλῶν 

Ηδίροοῦ. ν. χλῆδος ν. 184, 22: “Αἰσχύλος ̓ “ργείοις (ἀργείαις ν6] 
ἀργίαις 1001) “καὶ παλτὰ --- βαλών". πάλτ᾽ ἀναγκύλητα εἰ. 8.4]- 
ΤΠ Δ 5115. 

ἐπι 

Καπανεύς μου καταλείπεται 
λοιποῖς ἀκέραυνος ἀρούρων 
ἐπηλυσίων ἀπέλιπεν 

Εἴγτα, Μ. Ῥ. 841, 6: ἐνηλύσια᾽" εὐκένητα. καὶ ἤλυσιν τὴν ἔλευ- 
σιν. “Αἰσχύλος. ἐν ̓ ἀργείοις Σ Καπανεύς “πος ἀπέλιπεν". οὗ δὲ τὰ κατα- 
σκηφϑέντα. οὕτως εἰς τὸ δητορικόν. εἰς δὲ τοὺς ἐτυμολύγους εὕρον" 
ἐνηλύσια λέγεται εἰς ἃ κεραυνὸς εἰσβέβηκεν (απ ἐνέσκηψεν ὃ οὶ καὶ 
ἀνατίϑεται Διὶ καταιβάτῃ καὶ λέγεται ἄδυτα καὶ ἄβατα. ν5. ἃ ἀρού- 
ρων] ἀρόρων 1)}. νϑ5. ὃ ἐνηλυσίων ΔΉ] ο 5. ΤΟ Οτ5 ΘΟΥ̓ΤΕ ΕἸ ΒΒ πητι8. 
ἨργΟΠῖτ5 1 Ρ. 1287: ἐνηλύσιος" ἐμβρόντητος. κεραυνόβλητος. οὐ ἐν- 
ηλύσια" τὰ κατασχηφϑέντα χωρία ἐνηλύσια λέγονται. ἔνιοι δὲ εὐκέ- 
νητα. παρὰ τὴν ἔλευσιν. 

18 
ἀπόσκημμα 

Ηργο}. 1 Ρ. 483: ἀπόσκημμα: ἀπέρεισμα (ἀπέρισμα οοά.). 
“Αἰσχύλος ᾿Ζργείοις (ἀργίας ὁ04.). 

19 
ἐλσίμιῦ 

ἨφργοΠ. 1 Ρ. 1194: ἐμμέλεια" εἶδος ὀρχήσεως -- τραγικὴ δὲ ἡ 
ὄρχησις. ᾿Δργυρίοις δὲ “ἰσχύλος ἀντὶ τοῦ σατυρική ἢ ἔστι σίκινις 
(σικήνης ὁ046Χ). ῬΙῸ ἀργυρίοις Μ οι βἶτ5 οὐ 411] ᾿ἡργείοις ΒΟΙΡΒ50- 
ταιηΐ, ὁοηίγἃ ἀκύρως δὲ “Αἰσχύλος, ἀντὶ τῆς σατυρικῆς Ἰθοί τι. Πον- 
ΠῚ ΔΠΠΤΙΒ Ῥ ΟΡοβι τραγικὴ δὲ ἡ ὄρχησις. “Αἰσχύλος ᾿“ργείοις. ἦν δὲ 
καὶ σατυρική, ἡ ἔστι σίκινις. 



ἈΜΥΜΩΝΗ͂ -- ΒΑΣΣΑΡΙΔῈΣ Ἶ 

ΑΡΙΓΦ 
᾽ 3 ᾿ ς 

Ἰνδυπαίτιν. Α ΘΒ ν Ἰοογιμι ΔΙΆ] ΟριιΒ. Ῥρυδοθοῦ {πα]πτη “ργω ἢ 
κωπαστής. Ῥδϑαϊγνϊοδμι {550 ΓᾺΡ α] πὶ οἱ, 1 1 ἀογῆτια, 

20 
ποῦ δ᾽ ἐστὶν ᾿4ργοῦς ἱερόν, αὔδασον, ξύλον; 

ῬΏΙ1ο πιά. νο]. 9 Ρ. 4ρ8: οὐδ᾽ ἡ ̓ Δργὼ ναυαρχοῦντος Ἰάσονος 

ἐπέτρεπεν ἐπιβαίνειν οἰκέταις μεμοιραμένη καὶ “ψυχῆς καὶ λογισμοῦ, 

φύσις οὖσα φιλελεύϑερος" ὅϑεν καὶ Αἰσχύλος ἐπ᾽ αὐτῆς εἶπε ̓  ποῦ --- 

ξύλον". ᾿αὔδασον ποι οὐ μὰ αὔδησον τυ απάπμηι: ν᾽ ἀθέθπν θη 6 }- 
θυ ΟΧ ῬΌΠΘΙΘ ΘΟΙῚΠ 6586 ἄθ ααΐθι5 ΠΟ οἰκί. ἴῃ ῬΊ στ. Ρ. 304 
854. ΘρΌσιΘ ἴῃ ΤΊ] ϑδῖτο νο]. 6. Ὁ. 1500 αἰχίπιπδ᾽. ὈΙΝΘΟΒΕΊΥΝΗ, 

21 
Ἡνρίπαβ Ροοί, Αβίν, 3, 87. ρ. 490 46 ἸΙοθο ἘΠῚ Αὐρὸ πᾶν [δοία 

δ: Ποριθριδ ἤιίς οιρθηι Ἰοοιηι ἴῃ Τ᾽ οδϑαϊϊαο ἢηῖνιιδ 6586 αἰθηιο δ ίγ αἱ. 
Αδδοϊη 5 ατίοηι, μἰ ποηηΠΠ1 αἴμγιί, α Ἠϊπογνα ψιαπάαηι πιαίογίαηι ἴο- 
φιιθηίοιν Θοάθηι 6886. ΘΟἨϊμΟίαηι. οἴ. ΑΡΟ]]οά. 1, 9, 16: κατὰ δὲ τὴν 
πρῷραν ἐνήρμοσεν ᾿4ϑηνὰ φωνῆεν φηγοῦ τῆς Δωδωνίδος ξύλον. 

22 

ὅ6110]. ἌΡΟΙ!. ἘΠοά. 1,108: Φερεκύδης δὲ Ποτνιέἕα (516 ϑοΠποι- 
ἄον, ποντεῖ ᾿:) ἱστορεῖ τὸν Τίφυν. ὁ δὲ “Αἰσχύλος ἐν τῇ ᾿4ργοῖ τὸν 

Τῖφυν Ἶφυν (“φυν 71) καλεῖ. 

ΑΤΑΛΆΑΝΤΗ. τ ΒΑΚΧΑῚ 

γάρ ἀταιηδύπμη ἃ ΘβοΠ γ ]θοστιπὶ ὁδί ΟΡ ΊΙΠη. 

ΒΑΣΣΑΡΙΔῈΣ 

Βασσάραι ἀταιηαίπμι οαία]ορσιβ οὐ Ηθβυομῖι ν. εἰλλόμενον. 
Ἐπ (οἰ γδ]ορῖαθ Τυγοῦγρθαθ ἔαθα]α βοοῦπάδ, οἵ ὅ080]. ΑΥ, Βοβιη. 
185. ἴῃ ἔν. 59. δ]αΐατη. γα δέ. Οαἰαβέ. 34. 46 ΟΥριιθο: τὸν μὲν 
Διόνυσον οὐκ ἐτίμα. τὸν δὲ Ἥλιον μέγιστον τῶν ϑεῶν ἐνόμιξεν εἶναι; 
ὃν καὶ ᾿Ἵπόλλωνα “προσηγόρευσεν. ἐπεγειρόμενός τὲ τῆς νυχτὸς κατὰ 
τὴν ξωϑινὴν ἐπὶ τὸ ιὔρος τὸ καλούμενον Πάγγαιον προσέμενξ τὰς ἀνα- 
τολάς.. ἵνα ἴδῃ τὸν Ἥλιον πρῶτον. ὅϑεν ὃ Διόνυσος ὀργισϑεὶς αὐτῷ 
ἔπεμψε (ἐπέπεμψε 416 Κ.) τὰς Βασσαρίδας. ὡς φησὶν «Αἰσχύλος ὁ 
ποιητής . αἵτινες αὐτὸν διέσπασαν καὶ τὰ μέλη διέρριψαν χωρὶς ἕχα- 
στον" αἷ δὲ Μοῦσαι συνήγαγον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις “ειβήϑροις. ὅ.9Π0]. 
Ιαί. Αγδὶ Ῥ. 67: (Οτρ θυ) ομηὶ «4ροϊγηθηι ηνασίπιηι ἀθιίηὶ ποηΟ» αν, 
1ϑογιι αμίοην ραίγοηι, ἃ χίο {μδγαί σίογηβοαίι5, ηιϊμΐηιο οογ Ποανοΐ, 
βοοηβ ἴῃ Ῥαησαθο ηποηίο οἱ ϑαροοίαης 801]8 ογίιιηι, Χῖον ἐημιαϊρηαίιι5 ηιϊδτί 
Βαροζιαξ, κι Αοδο  ἴ5. δοΡΊ ὶί, χιίαθ οιίηὶ πἰοιλδγαϊδη (56 67}067 6η1, σοἰἶθ6- 
ἐΐδῳιι ηιθηιϑ» 15 οἴνι5 56ρεΠογι)ιί διρηι γι Γι ϑυϊὶδ πιομίϑιιδ, ΟἿ, Ἡ ϑυυηδημτι5 
Οραβο. γνο]. ὅ Ρ. 19 54. 
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29 

κάρφει παλαιῷ κἀπιβωμίῳ ψόλῳ 
5600]. Νῖο. Του. 988: ψολόεις] σημαίνει δ᾽ ἡ λέξις τρία" ἔστι 

γὸρ ψόλον (ψολόεν ΗἩνιηδη 18) τὸ μέλαν. τὸ σποδοειδές. τὸ λαμ- 
πρόν. καὶ “ἰσχύλος ἐν Βασσαρίσι (βακκαρίσι 11011) “ κάρφει ---- ψόλῳ᾽. 
σκάρφει οοὔοχ Ῥαγῖβ. 9408. 

24 
εἰλλόμενον 

Ἡόδν οι. 1 Ρ. 1108: εἰλλόμενον εἰργόμενον. «Αἰσχύλος Βασσά- 
ραις (βάσσαρες Θ046Χ). λους ἴῃ Ατιϑίοί. 4θ ο86]0 [0]. 1235 Ὁ 
(φ. 505 Ὁ 19 οα. Βταμπα!5.): τὸ δὲ ἰλλομένην εἴτε διὰ τοῦ 1 γράφεται 
τὸ δεδεμένην δηλοῖ -- εἴτε διὰ τῆς ΕΙ διφϑόγγου γράφοιτο (γράφεται 
ο΄. ΑἸα. ) καὶ οὕτως εἰργομένην δηλοῖ, ὡς "αὶ “Αἰσχύλος ἐν Βασσάραις 
(καὶ οὕτω τὴν κωλυομένην σημαίνει. ὡς «ἰσχύλος ἐν Βαττάφοις ο(. 
ΑἸΙα.). 

ἘΠ ΑΑΥΚΌΟΣΙ 

πὸ ἔπουπηΐς ππαπιθ {{{|1] ἀγταπηαία, (6 ααϊθι5 αἰδβροίαντ Ηθυ- 
τηδηητι5 Οριιβο. νο]. 2 Ρ. 89 ---756. Νοὴ 58 {15 ἈΡΡαγοί ἀρ πίττα ἔα θι]ὰ 
᾿η 6] ρθη άπ 510 Αὐραμη, Αοβοι. Ῥουβ. : ἐπὶ Μένωνος (οἸ στρ. 76, 4) 
τραγῳδῶν Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις, Γλαύκῳ (ποτνιεῖ ἀαᾷ. 
ΞΟΠ]. τϑς.), Προμηϑεῖ. 

ΤΙ ΔΑΎΚΟΣ,. ΠΟΝΤΤΌΣ 

Ῥαυβδηὶδβ 9, 22, 1: τούτων τὲ δὴ ἔστι τῇ ἀνϑηδόνι μνήματα 
καὶ ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ καλούμενον Γλαύχου πήδημα. εἶναι δὲ αὐτὸν 
ἁλιέα. καὶ ἐπεὶ τῆς πόας ἔφαγε. δαίμονα ἐν ϑαλάσσῃ γενέσϑαι καὶ 
ἀνϑρώποις τὰ ἐσόμενα ἐς τόδε προλέγειν οἵ΄ τε ἄλλοι πιστὰ ἥγηνται, 
καὶ οἵ τὴν ϑάλασσαν πλέοντες πλεῖστα ἀνϑρώπων ἐς τὴν Γλαύκου 
μαντικὴν κατὰ ἔτος ἕκαστον λέγουσι. Πινδάρῳ δὲ καὶ “Αἰσχύλῳ πυν- 
ϑανομένοις παρὰ ᾿᾿νϑηδονίων. τῷ μὲν οὐκ ἐπὶ πολὺ ἐπῆλϑεν σαι τὰ 
ἐς Γλαῦκον, Αἰσχύλῳ δὲ καὶ ἐς ποίησιν δράματος ἐξήρκεσεν. Ῥοπέϊαμι 
ΟἸαπουι ΟἸοοτο ΔΔΟΙ ΘΒ ΘΟ μΓΕΪῚι5 ΒΟ ΡΒ1 Ὁ ἰοβῖο ῬΙαῖ Ὺ.  Οἰσ πα: 
καί τι καὶ “ποιημάτιον ἔτι παιδὸς αὐτοῦ διασώζεται. Πόντιος Γλαῦκος. 
ἐν τετραμέτρῳ πεποιημένον. Ἡ ΘΥτηδηητι5 πιὸ σου ἔν, 80 οἱ 808, 

20 
ἀνϑρωποειδὲς ϑηρίον ὕδατι συξῶν 

ῬΊγε. ΒΟΚΙ,, Ρ. ὁ, 31: ᾿ἀνϑρωποειδὲς --- συξῶν᾽ ἐπὶ τοῦ Γλαύ- 
χου ἀναφανέντος ἐκ τῆς ϑαλάσσης. «Αἰσχύλος. Ῥοοίαο, νουλὰ Ῥαγτιηὶ 
αὐσουύταίο τοάαάιία νι οηΐαν. ω 

20 
δαῦλος δ᾽ ὑπήνη καὶ γενειάδος πυϑμήν 

Εἰγηι. Μ. ρ. 250, 4: Δαυλίς --- εἴρηται δὲ διὰ τὸ πολὺ δάσος 
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ἔχειν" δαῦλον γὰρ τὸ δασύ. “ἰσχύλος ᾿ δαῦλος -- πυϑμήν᾽. αὶ ὁ 
ον, ᾿ἰθυῖ. ἔπιβε, Π]|. ». 374, 324: ϑαῦλον τὸ δασύ. ἡ προτέρα περισπᾶ- 

εν Αἰσχύλος ᾿ δαῦλος δ᾽ ὑπήνη᾽. Ῥαῖβαῃ. 10, 4, 7: τοῖς δέ ἐστιν 
εἰρημένον ὡς τὸ χωρίον ἔνϑα ἡ πόλις (Παιη}5) ὠκίσϑη. παρείχετο 
συνεχὴ δένδρα. καλεῖσϑαι, δὲ τὰ δασέα ὑπὸ τῶν πάλαι δαῦλα᾽ ἐπὶ 
τούτῳ δὲ χαὶ Αἰσχύλον τὰ Γλαύκου τοῦ ᾿ἀνϑηδονίου γένεια ὑπήνην 
ὠνομακέναι δαύῦλον. 

27 

ὁ τὴν ἀείζων ἄφϑιτον πόαν φαγῶν 

“Ἀποορά, ΒΟΚΚ. Ρ.847,34: ἀπὸ τῆς ξῶς εὐϑείας --- γίνεται ἡ αἰτια- 
τικὴ ζῶν. καὶ κατὰ σύνϑοδιν ἀείξζων. ὡς “Αἰσχύλος Γλαύκῳ ποντίῳ 
ὃ τὴν --- φαγών;". 

28 ν᾿ 
καὶ γεύομαί πῶς τῆς ἀειξζώου πόας 

Απροά, ΒΟΚΚ. Ρ. 847,39: (τῆς ξωός δισυλλάβου εὐϑείας) ἡ χε- 
νικὴ ξωοῦ. ἣν Αἰσχύλος κατὰ σύνϑεσιν προάγει εἰπών " καὶ ---- πόας". 

29 

Εὐβοΐδα καμπὴν ἀμφὶ Κηναίου Ζιὸς 
ἀκτήν. κατ᾽ αὐτὸν τύμβον ἀϑλίου Λίχα. 

δίσδὈ. Χ Ρ. 57: ἔστι δὲ καὶ ἅπασα μὲν ἡ Εύβοια εὔσειστος. μά- 
λιστα δ᾽ ἡ περὶ τὸν πορϑμόν. καὶ δεχομένη πνευμάτων ὑποφοράς. χα- 
ϑάπερ καὶ ἡ Βοιωτία ----. ὑπὸ τοιοῦδε πάϑους καὶ ἡ ὁμώνυμος τῇ 
νήσῳ πόλις καταποϑῆναι λέγεται. ἧς μέμνηται καὶ “Αἰσχύλος ἐν τῷ 
ποντίῳ Γλαύκῳ " Εὐβοΐδα ---- Δίχα᾽. νϑ5. 1 καμπὴν} καμπτὴν Βκΐ,, 
κάμπτων οἷ. Μοϊποϊκίπ5. Ὑίπα. Βέγαθ, ρ. 166. γ58. 2 αὐτὸν] αὐτὴν 
ΟΡΛῖξ. 

90 

κἄπειτ᾽ ᾿άϑήνας ΖΔιάδας παρεχπερῶν 
γι. Αταί. νο]. 9 Ρ- 480 ΟΥ̓ οβίϑυτη. Βιογρ. Ῥ. 58, 36): “ϑῆναι 

μὲν εἰσὶ τῆς ̓ “ττικῆς. εἰσὶ δὲ καὶ τῆς Εὐβοίας ̓ ἡϑῆναι αἵ Διάώδες. ὧν 
μέμνηται ἐν Γλαύκῳ ποντίῳ “Αἰσχύλος “ κἄπειτ᾽ ---- Περσῶν’. Ῥρία- 
νἷαβ δαϊαϊε εἰσὶ δὲ καὶ τῆς Εὐβοίας ᾿4ϑηναίων 4αΐδαις “μέμνηται: 
486 δογγοχῖ  Ά1ο]ς. Διάδας] Ζαΐδας ατίο Α].Κ. παρ᾽ ἐκ Περσῶν 
δαΐθ ΘΠ Τὴ. Οὐτα ἔν, 39 ἤτιηο γ ΘΥΒΤη Ἰαηροηάστῃ 6586 ΟἹ. ΔοΙ- 
ΠΟΘ ΚΙ. Ἵ 5 

Ξ Φ Ψ 91 

χαλοῖσι λουτροῖς ἐχλέλουμαι δέμας 

εἰς ὑψίκρημνον Ἱμέραν δ᾽ ἐτμο υ 

9801. Ῥιπά. ῬΣΙ. 1, 152: Ἱμέρας ποταμὸς ἐαπκελίας, περὶ οὗ 
καὶ Αἰσχύλος φησὶν ἐν Γλαύκῳ “ καλοῖσι ----- ἀφικόμην". ν5. 1 ἐχλελου- 

μένος δέμας οἰ. ἩΘγπῖιδ, αἱ ν5. 3 δ᾽ ἀο]6ι: πϑαΐνα οοπίϑούθγα τη8]- 
ἔπη Ῥγοβοίμ5. Ῥομπίϊο αἸάποο Ἰούπμ Δ βου ρϑιῖ Η ΘΥΤΠΔΏΠΙΒ. 
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92 

κόγχοι μύες δα ΟΣ 

ΑἸ. 1 Ρ. 87 Α: τὰς δὲ κόγχας ἔστιν εὑρεῖν λεγομένας καὶ ϑη- 
ἄνσῦν καὶ , ἀρσενικῶς. - ἀρσενικῶς δ᾽ Αἰσχύλος ἐν ποντίῳ Γλαύκῳ 
᾿ κόγχοι μύες κ᾽ ὄστρεα᾽. ΕΓ ΡΤ 81 ὄστρεια τορίαίαν ΑἸ, ΠῚ Ρ. 92 Ε: 
ὄστρεια δὲ μόνως οὕτως ἔλεγον οἵ ἀρχαῖοι. 

99 
Ξ6Π01. ΤΠΊΘοον, 4, 62: τοὺς σατύρους (ἀκρατεῖς ΟΧ 8110 56 βο]1ὸ 

δά 41 Οὐἀ5δαῦ. οὗ ΣΑΣ ΟΣ φασιν. ὡς καὶ τοὺς Σειληνοὺς καὶ Πᾶνας. 
ὡς Αἰσχύλος μὲν ἐν Γλαύκῳ. Σοφοκλῆς δὲ ἐν ᾿ἀνδρομέδᾳ. ΟἸαποτπι 
ῬΡοπέϊαιη πὲ 61] 6ρὶ ἩΥΙΠΔΉΠ18. 

ΤΑΑΥΚΟΣΞ. ΠΟΙ ΝΙΕΗΜΕΣ, 

Τὰ ἀταμηαίπτη οαίδ]ορῸ ΠΟῚ τηθιηουδίθσ, 1)6 ἀὐριπηθηίο οἵ, Ῥτο- 
θυ ἴῃ ,οῦρ, αϑογρ. 8, 267 Ρ. 62 64. 1ζ61].: οίηΐα τιγῦ8 68. Βοφοίϊαο, 
μϑνὶ (ἰαιοιι5 δίδρἠὶ Πἰδι5 οἱ Ἡρορορος, μί Αβεϊορίαο5 ἐν Τραγωδου- 
μένων Πἰγο ργίπιο αἷΐ, παϑιῖξ οχαβ,, ψας αὐδιουοῦαί ππηναθα ΘαΥ6 
αἰἴογο, χο σἰρταϊιδ ἡγν. μοϑβίοηι 177 1167)6γ,1{ οἱ ρογηϊοϊοϑῖιδ. ἡρϑδιηι απΐθηι, οι 

αἰϊηιοηία «ἰο οοϊβϑοηί, αδυογαυογιί ἴῃ [μαϊς ψιιουγίνιι5 οίΐαθ. Ἡϊαῖι5 
ἀγαγηδῦῖβ ΗΘΥΤΔΉΠΤΙ5 ΒΠΒΡΙΟ ἔτ 6556 {τ, 518, 

94 

εὐοδίαν μὲν πρῶτον ἀπὸ στόματος χέομεν 

ΑΥ. Ηδῃ. 1538: πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαϑὴν ἀπιόντι ποιητῇ ἐς φάος 
ὀρνυμένῳ δότε. δαίμονες οὗ κατὰ γαίας. Ὁ 56801.: παρὰ τὰ ἐν 
Γλαύκῳ Ποτνιεῖ Αἰσχύλου " εὐοδίαν --- χέομεν᾽. πρῶτον ὁοοοχ ὕο6ῃ., 
πρῶτα ᾿ὁοίουϊ, 

90 

ἀγὼν γὰρ ἄνδρας οὐ μένει ἀξεεμμευρὸς, 

ὅὁΠ0]. Ρ]αΐ, Ρ. 9040 86: ἀγὼν πρόφασιν οὐκ ἀναμένει. ---- Αἰσχύ- 
λυς δέ φησι Γλαύκῳ Ποτνιεῖ " ἀγὼν --- λελειμμένους. 

90. "κα 

ἐφ᾽ ὥρματος γὰρ ἄρμα καὶ νεχρῷ νεκρός, 
ἵπποι δ᾽ ἐφ᾽ ἵπποις ἤσαν ἐπε ΡΈΜΕΥΟΝ; 

Κ΄9Π01. Ἐπιν. ῬΊοΘη. 1194: ἄξονές τ᾽ ἐπ᾽ ἀξοσι] καὶ παρ᾽ “Αἰσχύλῳ 
ἐν Γλαύκῳ Ποτνιεῖ "ἐφ᾽ --- ἐκπεφυγμένοι". ν5. 1 ἅρματος ἅρματι 
οὐ, Ατρ. νεκρῶν νεκροί γαϊ. οἱ Απρ., νεκρῷ νεκρός {ποΐι Αὐἱδίο- 
ΡΠΆΠ 65 4π| ἤδη. 1403 ῬΥΊΟΥΘ νοῦϑῖι αἰ τπ", 1 Β΄6Π0}. οοα, αν. : ἐκ 
Γλαύκου Αἰσχύλου. ν8. 3 ἐκπεφυγμένοι γαϊ., ἐχπεφ.. μένοι Ἄθῃ., 
ἐμπεφυγμένοι Ατρ., ἐμπεφυρμένοι ΨΑΙοἸκοπατίαβ. 
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ὅχ] 

εἷλκον δ᾽ ἄνω λυκηδόν, ὥστε διπλόοι 
λύκοι νεβρὸν φέρουσιν ἀμφὶ μασχάλαις. 

00]. ΒΥ. Ν, 198: ἑκατέρου τὴν ἄγραν εἰς ἑαυτὸν μετάγον- 
τος. ὡς καὶ “Αἰσχύλος περὶ Πλαύκου “ἡ εἷλκον - μασχάλαις. οἵ᾽, Τὰπρί. 
Π, ν. 9237, 89: “ϊσχύλος δέ, φασί. μιμησάμενος ἔφη που " εἷλκον ---- 
φέρουσι". ν5. 1 δ᾽ Δ αἸά 1 Ἡ ουτμδπμιιβ, αὶ Τοἰμϊοηβὶ ΟἼδιιοο Ἰοοιιηι 
γἰηαϊοανῖ, νβ. 3 οχίσοιηδ ἀπὸ νουθὰ ΟΙΩ. Τιϑί. 

98 

εὐφήμοις γόοις 
Η ργοΙι. 1 Ρ. 1586: εὐφήμοις γόοις: δυσφήμοις. κατὰ ἀντίφρασιν. 

“Αἰσχύλος Γλαύκῳ Ποτνιεῖ (γλαύκοποτνέ.. οοἄοχ). 

99 
Ξιφίρου λιμήν 

ΗφδΥ ὁ". 3 Ῥ. 704: Ξιφίρου λιμήν. «Τἰσχύλος Γλαύκῳ Ποτνιεῖ. ὃ 
πορϑμός: ταῦτα γὰρ πάντα τὰ περὶ Ῥήγιον ὡρείων. Τιοιαμηα ΒΟΥ Ϊθοα- 
ἄππι θββο ἐξιφωνίου λιμήν οἰ. ΒοιμΠαΡάν: λιμένα (Ξ' Ξιφωνεῖον τηϑυου δὲ 
ΟΣ Ἰὰχ οὐ, ΜΏ]]. Ρ. 31. Μοχ Γλαύκῳ ποντίῳ ἩτΙηδηητι5. Πὶ οχίσο- 
τηἷβ νου ἷ5 τῶν περὶ ἹΡήγιον δρέων οἰ. γαϊοβίαβ, νεωρίων ΑἸΒονΥιι5. 

40 
ἀμφίσωπον 

Ἠ ργοΝ. 1}. 809: ἀμφίσωπον: πὲρίωπον. πάντοϑεν ἀναπεπταμέ- 
νον. Αἰσχύλος Γλαύκῳ Ποτνιεῖ. Ἐίγτη. Μ. Ρ. 91, 13: ἀμφίσωπον᾽ 
περίβλεπτον. 

41 
ἴτηλον 

Ἠ ργοΝ. 2 Ὁ. 89: ἴτηλον᾽" τὸ ἔμμονον καὶ οὐκ ἐξίτηλον. «Ἵἰσχύλος 

Γλαύκῳ Ποτνιεῖ. ῬΠιοί. ΠΧ. Ρ. 118, ὃ: ἴτηλον- τὸν οὐκ ἐξίτηλον. 
ἀλλ᾽ ἀνεξάλειπτον. οὕτως «Αἰσχύλος. 

ΔΑΝΑΙΔῈΣ Ἔ 

Ὀἰδραξανε ἄδ Ἰιος ἀταπιαΐθ Ηουτμ ἈΠ ΠτιΒ Ὁράβ, το]. 2 Ρ. 819--- 
886, 4αἰ ππὸ τοίθγθη δ θ556. ὀοῃΐθοῖ ἔν. 868 οἱ 870. 

42 

κἄπειτα δ᾽ εἶσι λαμπρὸν ἡλίου φάος. 
ἕως ἐγείρω πρευμενεῖς τοὺς νυμφίους 
νόμοισι ϑέντων τ ἔρροις τὲ καὶ κόραις 

ὅς ΒΟ]. Ριμπά. Ῥγιμ. -ἢ τὸ ὑποχουρίξεσϑαι ἀοιδαῖς εἶπε διὰ τὸ 
τοὺς ὑμνοῦντας τος μὰς λέγειν σὺν κόροις (πρύφριε οα. ) τε 
καὶ κόραις. «Αἰσχύλος Δαναΐσι " κἄπειτα ---- κόραις. νϑ8. 1 κἄπειτ᾽ 
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ἄνεισι Τοιρῖτι5. νβ. 3 (1 ἕως τ΄ ἐγείρει οἷ. 'ΓΟυΡ ι15) οἱ νβ. 8 ἰηΐου- 
Ῥγθίδμ αι τηδοἢ 5 οἰ πάτιη : τ θ 6] 8 ἀθβιάθτο. 1)6 ΘΧΕΡΘΙΩΪΒ νΘΥ- 
15 οἵ, οχοιν 2 Ῥ- 338: κουριξόμενος᾽ ὑμεναιούμενος. διὰ τὸ γα- 
μουμέναις λέγειν " σὺν κόροις τε καὶ κόραις". ὕπερ νῦν παρεφϑαρμέ. 
νῶὼς ἐκκορεῖν λέγεται. ἴἴὰ, οπΐηι ἰὸ ἸΟΟῖ5. 50ΥῪ ᾿θοπᾶπδ. 

43 

ἐρᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χϑόνα, 
ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν" 
ὄμβρος δ᾽ ἀπ᾽ εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν 
ἔκυσε γαῖαν: ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς 
μήλων τε βοσχὰς καὶ βίον Ζημήτριον᾽ τ 
δενδρῶτις ὥρα δ᾽ ἐκ νοτίξοντος γάμου 
τέλειός ἐστι. τῶν δ᾽ ἐγὼ παραίτιος. 

ΑἸ. ΧΗ Ρ- 600 Β: χαὶ ὃ σεμνότατος δ᾽ “ἰσχύλος ἐν ταῖς 4α- 
ναΐσιν αὐτὴν παράγει τὴν ᾿φφροδίτην λέγουσαν " ἐρᾷ μὲν --- παραί- 
τιος᾽-. Ηΐϊηὸ 588 Ρϑίπι Ευβί. Π. Ρ. 918, 35: καί τις “Αἰσχύλος. οὐχ ὃ 
ἐξ᾿ ϑηνῶν. ἀλλ᾽ ᾿ἡλεξανδρεύς Ὁ . ὡς ἢ κατὰ τὸν ᾿ἡϑήναιον ἱστορία 
δηλοῖ. φησίν. “ἐρᾷ μὲν ---- Δημήτριον (ν5. 1--5). ν5. 1 τρῶσαι ὁοΥ- 
γταρίθπτη : χρῶσαι οἱ. Ἡφαίῃἶι5, πλῆσαι ΜοΙποκίιϑ, οαπίάθιη στρῶσαι 

ς »0 3. 7 ᾽ 
τοτηρίαθδη. ν5.ὃ εὐναξντος (ὐ, πηάθ εὐνάοντος Τπιθί., εὐνασϑέντος 
οἱ. ΕἼοΥ.. ΠΟ ΘοἸκῖπι5, Ἰαύοί δ] πα ααἰ4. νΡ. 6 οὐ 7 οἵη. (Οὐ οἱ Ἐπιϑέ. νβ. 6 
δένδρων τις ΑΒ, δενδροῶτις Ἡουτηδηπιι5. ν8. 7 Γογίαϑϑο τῶνδ᾽ ρτδο- 
Γουθη πη. 

44 
καϑαίρομαι γῆρας 

ἩόσυοΙ, 3 Ρ. 100: καϑαέρομαι γῆρας" ἐκδύομαι. Αἰσχύλος Ζαναΐσι 
(δαίσι ο΄ 6Χ). 

40 

ΒΡ. Ν γΡ. 291 46 Ῥο]αΒρΙδ: “σχύλος δ᾽ ἐκ τοῦ περὶ Μυκήνας 
Ἴἥργους φησὶν ἐν Ἱκέτισιν ἢ Δαναΐσι (Ἱκέτισι καὶ Δαναΐσι οἷ. ΗοΥ- 
τη Δ Π115} τὸ γένος αὐτῶν. - 

4 

Ἔ) ΜοΥῖ5. ΟΥΤΟΙ 7) Οὐ. ΘΏΒΦ ΠῚ ΡΥ ΟΡ ΑΘΒΟΠΥ ᾿ΑἸΟΧδηαΥἼ ἸΙΟΟτιΒ 
Ρϑμ]Ὸ δηΐο (ν». 599 Ε) 80 ΑΥοπδθο δ]]αύτβ. ΒΠΠ1ΠΓον ἔαίβιιπι δύ απο 
μα θοῦ Ἐπὶ, Οα. Ρν. 1389, 8: παρὰ Σοφοκλεῖ τὸ “χρυσώπιδες ἕλλοὶ νή- 
χοντο, «{πιθπὶ Ἰοοῖ 4| ΘΟΡΠΟΟΙ οἱ β ΤΡΑΡΊΆΘΏΙΒ ΒΘ Θπιπ θυ αν τη, 
προ ὁ: ΠῸΠ ἄοθοθαι νοῦρα ὀψοφαγίστατος καὶ βλακίστατος Δ Ἰπτι5.. 

. 867, 61] οχ βόρμοοῖο ργοϊαΐα: θυγου θη Εὐπιβ θα 1} ἀρ ΑΥΠ θη Θιια 
γιῤ Ῥ. 277 9. πτιρίάοιη αἰχίθθο νίπιι ἀρκεσίγυον ἰάθη παγγαΐ Τυιιϑί, 
Οάἄ. ρν. 1910, 48 οὐ ἤάριῃν ἱπγνθηϊῦ: π05 Πάσπι Βα ΡΟ μια. ΔῊ ΡΣ οπι. 8 
Ρ. 119 54. 
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ΔΙΚΤΎΥΎΟΥΑΣΟΣΙ 

“Δικτυουλκούς Ἰου μλῖι5. ἀϊοὶ βαβρίοαίαν Ρ᾽ δολίου α. ΘΥΊΡ] 08, 
ἴπ ἀποσι τοῖα ἰποϊ ον ῖε Ἰλαπὰο. οασπὶ ουΒοο χροβίία. ΤουΒοὶ [ἃ- 
θα] αι ἴῃ (Φορκίσιν Δ ΟΒΟΙν 5. ατρῖ, Ζεκτυουργοί νἱτῖοβ6. βου θάμ 
ἴῃ. ἀναιηδίπμ οί] ΡΟ. 

40 
΄ Ψ; δ 

διχτύυου ὃ εὐήητρία 
ῬΟΙ]ῸΧχ 7, 86: τὸ δὲ εὐήτριον “Αἰσχύλος ἐ ἕν “4ικτυουλκοῖς εἰ καὶ 

μὴ ἐπὶ ἐσθῆτος. ἀλλ᾽ οὖν εἴρηκε δικτύου δ᾽ εὐήτρια᾽. δικτύου] κερ- 
κίου οοἀ. Α, αυΐὰ 5ἰαίίηι κερκίς ἃ ῬοΙΠπ 6 Βα θ᾽ οἰζαν. 

ν 47 
οβρια 

Αο]δηαβ Ν. Α. 7, 47 : τῶν δὲ ὑστρίχων καὶ τῶν τοιούτων ἀγρίων 
τὰ ἔχγονα ὄβρια (446 καὶ ὀβρίκαλα) καλεῖται" καὶ μέμνηται δὲ Εὐρι- 
πίδης ἐν Πελιάσι τοῦ ὀνόματος καὶ “ἰσχύλος ἐν ᾿Δγαμέμνονι καὶ 
Διχτυουλκοῖς. Αρϑγη. 148 ϑηρῶν ὀβρικάλοισι ρορία αἰχῖξ, ἴῃ Ζικτυ- 
ουλκοῖς ἸρῚαχ ὄβρια. ἀἰχῖββο νι ἀθέαν, Ῥ]οίϊιβ Π,6χΧ. Ρ. 314, 98: ὄβρια 
καὶ ὀβοίκαλα- τὰ τῶν λεόντων καὶ λύκων σκυμνία. “Αἰσχύλος ΖΔικτυ- 
ουλκχοῖς (δικτυουλίκοις ΡΥ. τη. 604.). 

48 
ϑῶσϑαι 

Ἠδόγ οι. 1 Ρ. 1756: ϑῶσϑαι: δαίνυσϑαι (δύνασϑαι οο4.), ϑωνᾶ- 
σϑαι. εὐωχεῖσϑαι. Αἰσχύλος Δικτυουλκοῖς. Τιοτητηα οονττιρίπιηῃ ν]46- 
τὰῦ: ρτὸ ϑωνᾶσϑαι δα ]τηαβῖπι5 ϑοινᾶσϑαι που θη τη οομπϊθοῖ, ϑὼ.- 
ρᾶσϑαι οχ Εΐγιη. Ῥανίδίπο Βαβέϊιβ ἴθ ατθρ. ον. Ρ. 858. 

ἌΤΟΝΦΞΟΥ ἜΡΟΦΟΙ 

Βαςομὶ ππίγῖοθ5 ἡ πιᾶ8 ΒηΧοεῖ ΑΘΒΟΠΥ ]τι5., Ἰρ ΟΥ̓ ἈΤητΙ5 ἘῚ, Οτϑπηι- 
τηδέϊοὶ βαρ ]Π]οἷζον τροφούς ἀΐοογθ βο]θηΐ. βαϊγνίοιπη [αἴ556. ἀναυηᾶ 
οἱ. Βοιερου, ὑ]ορῖδθ οἰπβάθιῃ ἔπους ἂο Σεμέλη. 

49 

Ασρῦχη. Ἐπι:. Μ64.: «Αἰσχύλος δ᾽ ἐν ταῖς Διονύσου τροφοῖς ἱστορεῖ 
ὅτι καὶ τὰς Διονύσου τροφοὺς μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν ἀνεψήσασα 
(ἀφεψήσασα εἰ. ἘΠ]η51 6115) ἐνεοποίησε. ὅ6110]. ΑΥν. Ἐπ. 1321: ὠσπερ 

Ἂ) Ζιωνύσοιο τιϑήνας ἴαντι Ἡοπιοῦιβ 1]. Ζ, 132 τηϑυηογαῦ ποιηΐηα ΠΟῸῚ 
δάάεηβΒ. Ἡγϑᾶδβ αἰχῖῤ ῬΠουθουθ5 ἴῃ ΜΈΏΠΘΥΙ Ετάρτη. Ηϊβύ. νο]. 1 ρ. 84. 
Τέρπανδρός γε μὴν ὁ Μέσβιος Νύοσσαν λέγει τιϑηνηκέναι τὸν Διόνυσον 
ἰοβί Τιγᾶο 4θ πιθηβ. 4, 38. οἵ. Π1οᾶ. 510. 8, 70. ἜἘρέφην οοχῃηπηοιηογαΐ 
Ροεβία ἴῃ Εἶγηι. Μ. ρ. 572, 4, Θεσκέραν ΤΠοορποβίτβ Ῥε 106; 98. 
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ἡ Μήδεια λέγεται. ὡς μὲν “Αἰσχύλος ἱστορεῖ. τὰς τροφοὺς. τοῦ Διονύ- 
σου ἀφεψήσασα ἀνανεάσαι ποιῆσαι μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν. 

0 
Ἁ »Ἤ Ρ δ »" 

βιοτὴην ἐὰν ὴῳ πα εν 

ῬΠοί. Τ,6Χ. Ρ. 47, : ἑψιοῦσα᾽ τροφὰς διδοῦσα χόνδρου καὶ τὸ 
ἑψητά. “Αἰσχύλος τὐμος “ βιοτὴν ---- ἑψιοῦσα". “Ἱππῶναξ. Τιϑτητηᾶα 
νἰτοριια: ἐμψιοῦσφα τοοία 1,. Τιηἀογῆτ5 (οἵ, Ἡθβγ οι. 1. Ρ. 1209: 

ἐμινιοῦσα ἐρέγματα διδοῦσα). ν6] ροΐϊι5 ἐμψέίουσα οὕπῃ ΤΟ ΘΟ Κῖο 
ἨΠομιαΐ. Ρ. 1564 οὐ Βουύρῖκῖο Τυυ. Ρ. 5896. ὙΙάθει ἐμψίουσα Ηρρο- 
πϑοίθα 6556 φ͵οββα,, σαὶ “ΧΡ Ποαπᾶδο Δα Πηοίτιβ βαουὶ ΑΘΒΟΒΥΠΙ Ἰοοιια 
ἐογίαββθ 516 βου θπ τι, βιοτὴν αὔξιμον ἕψουο᾽. '. 6. ἕψουσα. πᾶτη 
σγδιηπηδίϊοιι5 ἐμψιοῦσα ΡῸΥ ἕψητά Ἰη ου ΡΥ οίαυ! ποὴ ἀπ ιἰαν τί. 

τ 
δίκρα ὄψις 

Ηόρυοῖ.. 1 Ρ. 996: δίκρα ὄψις" ἡ (ἢ οο4.) διπλῆ. Αἰσχύλος τρο- 
φοῖς. Εογίαθδβο δέκρανος ὄψις ἸεραμΣ οϑί. 

52 
πεδοίχου χελιδόνος 

Ἤρργοῖι. 2 Ρ. 898: πεδοίκου χελιδόνος " συνοίκχου. Αἰσχύλος τρο- 
φοῖς (αἰσχυλοτρόφοις φο46Χ). οἵ. ῬΊιοί. Τιοχ. Ρ. 408, 34: πεδοικούσης" 
μετοικούσης. Ὁ] πεδοίκου οολτσοπάπτη νἹά θέ. 

ΕΚΤΟΡΟΣ ΑΟΤΡΑ Υ. ΦΡΨΤΙΕΙΝΝΝ 

ἘΛΕΥΣΙΝΙΟΙ 

ΡΙαί. Υ. ΤΊΟΒΟΙ ὁ. 29: συνέπραξε δὲ καὶ ᾿“δράστῳ τὴν ἀναίρεσιν 
τῶν ὑπὸ τῇ Καὸμείᾳ πεσόντων. οὐχ ὡς Εὐριπίδης ἐποίησεν ἐν τρα- 
γῳδίᾳ. «μάχῃ τῶν ϑηβαίων κρατήσας: ἀλλὰ πείσας καὶ σπεισάμενος" 
οὕτω γὰρ οὗ πλεῖστοι λέγουσι. Φιλόχορος δὲ καὶ σπονδὰς περὶ “νεκρῶν 
ἀναιρέσεως γενέσϑαι πρώτας ἐκείνας. ὅτι δ᾽ Ἡρακλῆς πρῶτος ἀπέδωκε 
νεκροὺς τοῖς πολεμίοις ἐν τοῖς περὶ «Ηρακλέους γέγφαπται. ταφαὶ δὲ 
τῶν μὲν πολλῶν ἐν ᾿Ελευϑεραῖς δείκνυνται. τῶν δ᾽ ἡγεμόνων περὶ 
᾿Βλευσῖνα. χαὶ τοῦτο Θησέως ᾿Αδράστῳ χαρισαμένου. καταμαρτυροῦσι 
δὲ τῶν Εὐριπίδου ᾿Ικετίδων οἵ ,“Ἵἰσχύλου ᾿Ελευσίνιοι. ἐν οἷς καὶ (καὶ 
Ῥοβὺ ᾿Ἰχκετίδων ἰγδηβρομϊ ΒΤΩ 6 }15) ταῦτα λέγων ὃ Θησεὺς πεποίηται. 

9 
3 ἕ 

ἀοζησῶ 
Ἠοργοῖι. Ι Ρ. 414: ἀοξζήσω (ἀοξήσω οο4.}" διακονήσω . ὑπουργήσω. 

“Αἰσχύλος ᾿Ελευσινίοις (ἐλευσινίαις οοἄ.). 

ἘΕἘΠΙΠΟΝΟῚΙ 

54 

λοιβὰς Διὸς μὲν πρῶτον ὡραίου γάμου 



ΔΙΟΝΎΣΟΥ ΤΡΟΦΟΙ “-- ΗΔΩΝΟῚ 1Ὁ 

Ἥρας τε ον. 

τὴν δευτέραν δὲ αὐθαν ϑρμοώ νέμω 

τρίτον ἘΣ δώρασαν ἈΓΗΣ ΒΝ λίβα. 

ὅ6} 101. ῬΙμα. [βύιν, 6, 10: τὸν μὲν γὰρ “πρῶτον (586. κρατῆρα) 
Διὸς Ὀλυμπίου ἐκίρνασαν. τὸν δὲ δεύτερον ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον Διὸς 
σωεῆρος καϑὰ καὶ «Αἰσχύλος ἐν Ἐπιγόνοις “λοιβὰς --- τε᾿ (νβ. 1 οἱ 9), 
εἶτα 'τὴν --- νέμω᾽ (ν5. 8), εἶτα “ τρίτον --- λίβα (ν5. 4). ν5. 8 γὲ 
Πθνὶ, δὲ Θ᾽ Ομ ἐχῖτι5. 

δῦ 
τιμαλφής 

Ηβγοι. 2 ἢ. 1888: τιμαλφής" ἔντιμος; τιμὴν ἀλφαίνουσα --- 4ἰ- 
σχύλος δὲ ἐν ᾿Επιγόνοις ἐπὶ τοῦ ἐντίμου. 

ΕΥ̓ΡΩΠΙΠΗ ν. ΚΆΡΕΣ 

ΗΔΩΝΟῚ 

Ῥυπηδ ἰοίγα]ορῖαθ Τυγοῦσροδορ [θα]: νἱάθ ἔν. 59. 1)6 τηγίμο οἷ, 
ΑΡο]]οά. 8, ὅ, 1 οἱ Ἡγυρῖίη. ἔα}. 1823. Ἡθυτηδηητιβ ἢτις γϑίθυθη ἃ 51- 
ΒρΊοαίαν ἔτ. 8338 οἱ 438, 

0 

ΡΣ ἡ Ρὐ αν ὄργι᾽ ς ἡμρρεὶ 

ὁ μὲν ἐν Ἐλοσιν 
βόμβυκας ἔχων. τόρνου κάματον, 
δαχτυλόδικτον πίμπλησι μέλος. 
μανίας ἐπαγωγὸν ὁμοκλᾶν,. ὃ 
ς Ν , ΄η 2 " ὁ δὲ χαλκοδέτοις κοτύλαις ὁτοβεῖ 

ψαλμὸς δ᾽ ἀλαλάζξει" 
ταυρόφϑογγοι δ᾽ ὑπομυκώνταί 
ποϑὲν ἐξ ἀφανοῦς φοβεροὶ μῖμοι, 
τυπάνου δ᾽ εἰκὼν ὥσϑ'᾽ ὑπογαίου 10 
βροντῆς φέρεται βαρυταρβής. 

βᾳαβθο Χ Ρ. 470 54.: τῆς μὲν οὖν Κότυος τῆς ἐν τοῖς ; Ἠδωνοῖς 
(ἡδωνοῖς Ῥ,, δἷουῖ ἸΏΟΧ. ΟἸ) «Αἰσχύλος μέμνηται καὶ τῶν περὶ αὐτὴν 
ὀργάνων (αὶ τῶν --- ὁργ. οἴη. δλῖμο). εἰπὼν γάρ “σεμνὰ Κότυς ἐν 
τοῖς Ηδωνοῖς (Αἰσχύλος μέμνηται. δαἀάπμπίὶ Οδλὴ ᾿ ὄρια δ᾽ ὄργαν᾽ ἔχον- 
τὲς (ἔχοντας λίιορ)" τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον εὐϑέως ἐπιφέρει " ὃ μὲν 
-- ὀτοβεῖ᾽ (υ5. 2---6) καὶ πάλιν “ψαλμὸς ---- βαρυταρβής᾽ (ν5. 7--- 1). 
ταῦτα γὰρ ἔοικε τοῖς Φρυγίοις" καὶ οὐκ ἀπεικός γε. ὥσπερ αὐτοὶ οἵ 
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Φρύγες Θρᾳκῶν ἄποικοί εἶσιν. οὕτω καὶ τὰ ἱερὰ ἐκεῖϑεν μετενηνέ- 
χϑαι. καὶ τὸν Διόνυσον δὲ καὶ τὸν ᾿Ηδωνὸν “υκοῦργον συνάγοντες 
εἰς ἕν τὴν ὁμοιοτροπίαν τῶν ἱερῶν αἰνίττονται. Αἰ. ΧΙ ᾿. 479 Β: 
καὶ τὰ κύμβαλα δ᾽ Αἰσχύλος ἐν Ἢδωνοῖς (ἡδωνοῖς 1011) κοτύλας 
εἴρηκεν " ὃ δὲ --- ὀτοβεῖ᾽ (ν5. 6). ὅομοὶ]. ΒΥ 1]. Ψ,, 84: κοτύλας --- 
“Αἰσχύλος ἐν ᾿Ηδωνοῖς (ἡδωνοῖς ΠΡ.) τὰ κύμβαλα " ὃ δὲ ---- στοβεῖ᾽ 
(υ5. 6). Ἐπιϑί. Π. ρ. 1982, 60: «Αἰσχύλος καὶ τὰ κύμβαλα κοτύλας φη- 
σέν. οἷον ἣ χαλκοδέτοις κοτύλαις ὀτοβεῖ᾽. γ5. 1 Κότυς] κόπτουσ᾽ Π},, 
κόπτους (΄. Κοτυτοῦς ΒΟΥΙΡΒ51. νου ἐν τοῖς Ηδωνοῖς 1ἰὈτανίοντι οὺ- 
ΤΌΓΘ ΠΙῸ ἰζογαΐα βιμηΐ. ὅρια οἱ ὄργανα ἀΠ ΕΠ ορναρ Πα θ Βαπέ ΟὈΠΘΥ δ] 
γοοΆΡ.]1 ὄργια. Ἰίδληπο σεμνὰ Κοτυτοῦς ὄργι᾽ ἔχοντες τοριϊταϊ. ν5. ὃ 
βομβήκας Βκοαψ. νβ. 4 δαχτυλόδειχτον ᾿ἰυτϊ, δακτυλόδικτον Ῥαι- 
γγπι5. οἵ, Ἡ Θ5γ ΟΠ. 1 Ρ. 880: δαχτυλόδιχτον - δακτυλωτὸν ἔχπωμα κτλ.. 
ὉἈΌῚ ῬΥΪΟΥῚ5. οἸοσβᾶθ ππὸ τϑίργθπδθ ἰηξουρυοίδιο δχοϊαϊε, αἱΐογα 
8] οββθα Ιομ15 Ἰοοιπ βρθοίαῦ (ἔτ. 1). νβ. 6 χαλκοϑέοις Θ να δοπίθ 101]. 
ὁτοβεῖ] στοβεῖ 5.110]. 1]. ὁο4. Υ, ἠχεῖ Β. ὀττόβει ϑιταθοιῖθ οοᾶ. }), 
ὀτόβει Θ᾿. ν5. 8 ὑπομηκῶνται Βίηο. γε. 9 φοβεροὶ ΙΕ, φομέριοι Ρ 
(ἀκ. τού ῦκ, φοβέριοι Πρ ίηοα. ν5. 10 τυμπάνου εὐδέθοῦ: εἰχὼν 
(6 Χ θουν.) ἴω, ἠχὼ ἄπο. ὑπογέου ΟΠίηις, ὑπογείου ΒΑ. 

57 

ἐνθουσιᾷ δὴ δώμα, βακχεύει στέγη 
Τομρίηαβ ἂΘ 01: 6.:15., ὃ: καὶ παρὰ μὲν “Αἰσχύλῳ παραδόξως 

τὰ τοῦ “υκούργου βασίλεια κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ Διονύσου ϑεο- 
φορεῖται.. " ἐν ϑουσιᾷ ---- στέγη᾽. ΝοΥδαμι πιὸ γϑίςα! ὙΥ 6] οἴκου, 

8 

τίς ποτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὁ μουσόμαντις ἄλλο ἀβρατεὺς ὃν σϑένει 
ΑΥ, Αν. 976: τίς ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ μουσόμαντις ἄτοπος ὄρνις ὀριβάτης; 

ἈΡῚ ὅ561)0]. : παρὰ τὰ ἐξ Ἠδωνῶν ̓ (ἡδόνων Ἢ «Αἰσχύλου " τί ποτ᾿ ἔσται 
ὃ μουσόμαντις ἄλλο ἀβρατεὺς͵ ὃν σϑένει". ϑυϊάδδ ν. μουσόμαντις: 
παρὰ τὸ ἐξ ̓ Ἡδωνῶν (ἡ δον ὧν, ΑΒ, ἡδωνῶν οοἰ.) “Αἰσχύλου " τίς ποτ᾽ 
ἔσται ὃ μουσόμαντις ἄλαλος ἀβρατεύς᾽". Τιοοῖι9 μουσόμαντιν Β.ΠΠΠ) ὩΟΠ- 
ἄστη πδοίτιβ ορβί; ϑααϊάθῃι τοιηρία στη τίς ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ μουσόμαντις ; 
ἀλλὰ βᾶτε σὺν σϑένει. απᾶο Τα ΡῚ γουθα 6586 Ροίογδηΐ 81108. [0 }- 
τδη{15 αὐ Βαροϊναιη ἱπνδάογθηί, 

59 

ποδαπὸς ὁ γύννις; τίς πάτρα:; τίς ἡ στολή; 

Αὐ. ΤΊθρια. 186: καί σ᾽ ὦ νεᾶνις . ἥτις εἷ, κατ᾿ Αἰσχύλον ἐκ τὴς 
“υκουργίας ἐρέσϑαι βούλομαι “ ποδαπὸς τσ στολή" αὶ 5601.0].: τὴν 
τετραλογίαν λέγει “Τυκουργίαν" Ἡδωνούς. Βασσαρίδας. Νεανίσκους. 
“υκοῦργον τὸν σατυρικόν. λέγει δὲ (ΤΠ γοπνριι5) ἐν τοῖς ᾿Ηδωνοῖς πρὸς 
τὸν συλληφϑέντα Διόνυσον ᾿ ποδαπὸς ὃ γύννις ;᾽ Ταλοργιη ΥΘΙΒΊΠΠῚ 
οΧ Αϑϑοθγ]ο γΘΡ απ Ο556. ῬτΟΡΑΙΠου οἱ. θδτρου: τηδίονα ΠηῸ- 
Ππ|π ΕΥ̓ ΖΒο 5. ἴῃ Αὐ, ΠΠἼιθθηι, μ᾿. 44 ---47. 
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00 
μακροσκελὴς μὲν ἄραμα χλούνης τις ἡ 

0110]. Β 1]. 1, 5809: χλούνην. οὗ μὲν ἀφριστήν᾽ χλουδεῖν γὰρ 
τὸ ἀφρίζειν τινὲς “ωριέων ἔλεγον" ἄλλοι δὲ κακοῦργον" καὶ γὰρ τῶν 
ἀρχαίων ἰαμβοποιὼν τινὰ φάναι "ἀνὴρ ὅδ᾽ ἑσπέρης. καϑεύδοντα ἄπουν 
ἔδησε χλούνην᾽ (ΔΓοἴμοῖκ, ΟΠ ] δ μ}. Ρ. 131 54.}" Ξενοφῶντα δὲ γένος 
τι Ἰνδῶν φάναι τὸν χλούνην. εἶναι. καϑάπερ καὶ παρ᾽ “ἰσχύλῳ ἐν 
Ἤδωνοῖς ἡ μακροσκελὴς --- η΄. Ἐπί, 1. Ρ. 772, 58: ὅτε δὲ καὶ ἐκτο- 
μίαν ὃ χλούνης δηλοῖ, οὐ μόνον «ἰσχύλος δίδωσι χρῆσιν, ἀλλὰ καὶ 
Αἰλιανὸς μάλιστα ἐν τοῖς περὶ προνοίας. ούδιαι απομηοᾶο οουτῖ- 
δάμη ΠΟ. Πρ 6ο, ποὺ ῬγΟθΔΌ1}Π15 νἀ θῦαν Η ΘΥΤη 1 βαβρίοϊο Οριιβο. 
γ0]. ὅ Ρ. 18 δχροβῖία. 

01 
ἄδασμος 

ἨρρυοΙ. 1 Ρ.85: ἄδασμος" οὐδένα δασμὸν (δεσμὸν οο4.) ἐχτελοῦσα. 
οἷον τελοῦσα ἐνοίκιον. «Αἰσχύλος Ἤδωνοῖς (ἡδονήν οοαοχ). ῬΠιοί. 
Ποχ. Ρ. 8, 4: ἄδασμος" οὐδένα δασμὸν ἐχτίνουσα οὐδὲ μερίζουσα δα- 
σμὸν τῆς οἰκήσεως. οὕτως «Αἰσχύλος. 

02 
αἰγίς 

ἬργοΙ.. 1 Ρ. 138 οὐ ϑ'αἱάδ88: αἰγίξειν" διασπᾶν. ἐκ μεταφορᾶς -- 
ἀπὸ τῶν καταιγίδων., “Αἰσχύλος. ὃ δ᾽ αὐτὸς ἐν λων θῆ, (ἡδονῇ Ηε- 
ΒΥΟΠΙ ΘΟ οΧῚ χαὶ τὰς νεβρίδας (νευρέδας ἩργΟΙΙ οο4.} οὕτω λέγει 
(καλεῖ ὅ.14.). Ὑόοῦθα οχίγομμδ, «Αἰσχύλος -- καλεῖ, ἴῃ δαϊάδο ν. 
᾿Ηδωνίς Ἰπορεϊδδίπηθ τορϑεπηξαν ἰλπαπᾶπι Ἤδωνοί πιοταΐηῖβ ΘΧΘΙΏΡ] τη, 

Ἴ 09 
ἀμφίδρομος 

Ηβγοῖι. 1 Ρ. 398: ἀμφίδρομος. μι υραὶ Σεμέλῃ ἔπλασε δαίμονα 

καὶ (καινὸν Μι5.) περὶ τὰ ἀμφιδρόμια, Υν (ὡς εἶ ΜΠ18.) ἔλεγες τὸν 
γενέϑλιον. δηλοῖ δὲ καὶ ἐξ ἑχατέρου μέρους ϑεώμενον ἢ προηγούμενον 
ἢ δρμᾶν δυνάμενον. ὡς «Αἰσχύλος ἐν Ηδωνοῖς (ἡδωνές οοἀ.). ὙΙάοη- 
τὰν ἀπδο ο]οβθαθ 08] 1|556. 

04 
ἄσσιστα 

Ἡ ΡΥ ΟΠ. 1 Ρ. ὅ80: ἀσσιστα" ἔγγιστα. “Αἰσχύλος Ηδωνοῖς (ἡδωνῶν 
ὁοα6Χ). 

θῦ 
ἴκταρ 

Ἐν  ϊδητιϑ ΟἸοθ5. Ἡ]ΡΡοον. Ρ. 192: ἴχταρ᾽ ἐγγύς, παρὰ τοῖς 
᾿Δττικοῖς. ὡς «Αἰσχύλος --- μέμνηται ὃ αὐτὸς τῆς λέξεως καὶ ἐν 
Ἠδωνοῖς. 

ΤΕΑΘΟ, ΟΕΒΛΔΈσ. ἘΕΒΑΘΜΈΝΤΑ 2 



᾽5 ΑΕΒΟΗΥΠ 

ἩΛΙΑΔΕΣ 

Ατὐριυμηθηζανη ἔπῖδβο ΡΠ ΔοΊμο 15. ἐοιηουαΐθην ᾿ποξατηατιθ 5Ο1Ὸ- 
γα οἱ. Ηθυτηδημτι5 {νἰάθ Οριιβο. νο]. ὃ ν. 180--- 141). ῬΙΙηἶα5 Η. 
Ν, 37, 11: ῥλαοίπομί {μἰηνῖηι ἰοίϊ ΒΟΡ ΟΣ 65 ἰδέτε πυμίαίαβ πὶ αὐ 5 ρο- 
Ῥιιῖοβ Ἰαογϊηις οἰθοίγιηι οπιγῖθιιδ αγιπῖδ Γπογὸ ἱμαία Εγϊααπιηι νη ηι, 
ψιθηι Ραΐμηι υοσαυϊηιιδ, οἰθοίγμηι αρρεοϊαΐηι, φμοπίαηι 5οἱ υοσίίαίι5. 51 
ἠλέκτωρ. μίιγίπι ρμορίαο αἴχονο ρῥγίηιίψμο, κί αὐϑιγον, Αοβοθ 5 ῬΜῖϊο- 
φοηῖ5 Επσίρίαος Βαίμψγι5 Νισαπαο. ταοὸχ 1014.: φμοα Αοδοδψι ἴῃ 1}"Ρὲ- 
γα. πος ὁδί ὧὰ Πιδβραπῖα, Εγτάαπμηι 6556 αἴεῖί δεπαϊθηιψιθ ἀρρεϊ]αγὶ δ ο- 

εἰαπιηι, Ἐπ γίριο5 γι δι5. οἱ Αροϊογῖιδ τ Ααγταίοο πίονα σοηἤμογε Π ιο- 
εἰαγιίηι οἐ Ῥαάύμηι, Κασϊογοηι σνοπίαηι {αοῖΐ τρηογαἴὶ διισοῖγῖ ἴηι ἰαπία ογδ 
ἱσπογαπία. Ἐ'ογίᾶββθ Δ ΘβοΒ 86 ἔα θα]α 6 βατητηᾶ ἰγδα ταν ἴῃ 60]. 
θ ὙΠ: Ἥλιος ᾿Ῥόδῃ μιχϑεὶς τῇ Δσωποῦ παῖδας ἴσχει Φαέϑοντα 
καὶ ᾿“αμπετίην καὶ “4ἴγλην καὶ Φαέϑουσαν. ἀνδρωϑεὶς δὲ ὃ Φαέ. 
ὅἍων ἤρετο τὴν μητέρα τίνος εἴη πατρός. πυϑόμενος δὲ ὡς Ἡλίου. 
παρεγένετο ἐπὶ τὰς τοῦ πατρὸς ἀνατολάς. γνωρισϑεὶς δὲ οὕτως ἐδεῖτο 
τοῦ πατρὸς ἐπ᾿ ὀλίγον αὐτῷ συγχωρῆσαι τὸ ὥρμα καὶ τοὺς ῥυτῆρας... 
ὕπως κατοπτεύσειε τὸν χόσμον. ὃ δὲ Ἥλιος ἀκούσας παραυτὰ μὲν 
ἀντέλεγ εν εἰδὼς ὁ ἃ πείσεται, σφόδρα δὲ αὐτῷ ἐγκειμένῳ συγχωρεῖ διδώ- 
ξας ὅ τι τὸ μεταίχμιον. ἐπιβὰς δὲ ἐκεῖνος τοῦ ἅρματος αἁτάκτως ἐφέ- 
θέτο. ὥστε, πάντα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς φρύγειν. καὶ δὴ τῆς ἀφροσύνης 
ἐπισχεῖν αὐτὸν κεραυνῷ τὸν Δία. καταπεσόντος δὲ αὐτοῦ μετὰ τὴς 
ϑείας φλογὸς ἐπὶ τὸν Ἠριδανὸν ποταμὸν καὶ φϑαρέντος αἷ ἀδελφαὶ 
παραγενόμεναι κατὰ τὸν τόπον τοῦ Κελτικοῦ πελάγους ἐθρήνουν ἡμέ: 
ρας ἀδιαλείπτως καὶ νυκτός. ὅϑεν κατελεήσας ὃ Ζεὺς ταύταις ἀνάμνη- 
σιν ἐνεποίησε τῶν κακῶν μεταβάλλων αὐτὰς εἰς αἰγείρους ᾿ αἵπερ εἰσὶ 
δένδρα. λέγεται δὲ καὶ ἐντεῦϑεν ἀπυγεννᾶσϑαι τὸν ἤλεκτρον. τῆς ἀρ- 
χαίας οἰμωγῆς ἀποδακρύοντα τοῦτον καρπὸν ἀπὸ τοῦ δένδρου. ἡ δὲ 
ἱστορία παρὰ τοῖς τραγικοῖς. Οοτίο ΔὉ ἘΡΙΡΙ 415 ῬΕδϑιΠοπίθ πᾶθοὸ 
πϑτγδίϊο ἀἰδοτοραῖ. ΒαίΊουτι πὸ τοέθσθπάτμι βιιβριοαῖαβ οϑὶ ἔν, 805. 

600 
Ῥῖπαι μὲν δὴ πατρός 

ὅ6 80}. Κ΄ ρ}!. Οδϑά. Ο. 1348: τὰ ἀπὸ τῶν ὀρῶν φησὶ τῶν προσ- 
αγορευομένων Ῥιπῶν. τινὲς δὲ οὕτω καλοῦσι Ῥιπαῖα ὄρη. λέγουσι 
δὲ αὐτὰ ἐννύχια διὰ τὸ πρὸς τῇ δύσει κεῖσϑαι. μέμνηται δὲ ---- ἐν 
ἩἩλιάσιν Αἰσχύλος “Ριπαὶ μὲν δὴ πατρός". 

07 

ἔνϑ᾽ ἐπὶ δυσμαῖς ἴσου 
πατρὸς Ἡφαιστοτυκὲς 

δέπας. ἐν τῷ διαβάλλει 
πολὺν οἰδματόεντα φέρει δρόμου πόρον οὐϑεὶς 
μελανίππου προφυγὼν Η 
ἱερᾶς νυχτὸς ἀμολγόν. 



ΠΑΙΛΔῈΣ -- ΘΑΔΑΜΟΠΟΙΟῚ 10 

εὖ ΑἸΙ͂Ι. ΧΙ Ρ- {09 1΄: ὅτι δὲ χαὶ ὃ ἥλιος ἐπὶ ποτηρίου διεκομί- 
ἕετο ἐπὶ τὴν δύσιν Στησίχορος μὲν οὕτως φησίν ---- καὶ Αἰσχύ- 
λος ἐν ᾿Ἡλιάσιν " ἔνϑ --- ἀμολγόν᾽. γ8. 1 δυσμαῖς ἴσου] δυσμαῖσι 
τεοὺῦ ΠΟΥ Δ 5. ν5. 3 ̓ Ηφαιστοτευχὲς ΠῚ. ᾿Ηφαιστοτυκὲς Πωυηδηη. 

.4 ΘΟΥ̓ΤΙ] ἸΒΒΠΠτι8, πολὺν οἰδματόεντ᾽ ̓ ἀμφίδρομον πόρον εἰς Ἰιυι5ὶ 
βνβρμθρξδο οὐϑεὶς Β. οὐδεὶς Ῥ, οὐδ᾽ εἰς 1... ν5. 6 ἱερᾶς ΔΟ, ἵμε- 
ρᾶς Β, ἑμερτὰᾶς ΡΥ].. 

08 

᾿Αδριαναί τὲ γυναῖκες τρόπον ἕξουσι γόων 
Αμπροοα. Βοῖ. ρμ. 846, 10: “Αδριαναὶ γυναῖκες. «Αἰσχύλος Ἡλιά- 

σιν (ἐλιώσιν ὁ04.) ὁ δριαναί -- γόων. ΔΑοβοθγ αι ᾿δριηναί 5ον]- 
Ῥ51556 οἱ. Ἡ ϑυτ Δ η18. 

09 

ἀφϑονέστερον λίβα 
Αἰ. Χ γ. Ώ4 ῃ: τούτῳ (ουτηδο ἀκρατέστερος) ὅμοιόν ἐστι τὸ 

ἀνιηρέστερον χαὶ τὸ ἐν Ἡλιάσιν “Αἰσχύλου “ἀφϑονέστερον λίβα". ἄφϑο- 
νέστε θον ο. ἀφϑονέστερα ΒΡΥ. οἴ, Ἐπί. 1]. ρΡ. 746, 46: καὶ παρ᾽ 
“Αἰσχύλῳ ἀφϑονέστερον. 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

τὸ 

οὐ γάρ τι μεῖξον ἄλλο τοῦδε πείσομαι. 
Β100. ΕἼον. 199,3: Δἰσχύλου Ηρακλειδῶν. " οὐ --- πείσομαι. 

τι 

ἀμφιμήτορες 
ΉΘβυοΙ. 1 Ρ. 804: ἀμφιμήτορες" οὗ ἐκ πολλῶν μητέρων γεγονότες 

ἀδελφοί. “Αἰσχύλος Ἡρακλείδαις (ἡρακλίδ.. ςοἄ6χ). ϑ΄1485: ἀμφι- 
μήτωρ᾽ ὃ ἑἕτερομήτωρ. Αἰσχύλος. 

12 
ἐπιγλωσσῶ 

Ηθβγολ. 1 Ρ. 1946: ἐπιγλωσσῶ (ἐπιγλώσσω οοαΘχ)" ἐποιωνίζου 
διὰ γλώττης. “ἰσχύλος Ἡρακλείδαις (ἡρακλίδες οοἄ6Χ). Εαάθηι ἔογτηὰ 
τιϑῖι5 δϑὲ ΟΠοθρῆι. 1045. 

ΘΑΛΑΜΟΠΟΙΟΙ 

Ἱκέτιδας. Θαλαμοποιούς. Δαναΐδας ἰυΠορίατη οβθοῖθθο οἱ. Ηου- 
ῬΠΔΏΠτΙ5, 4πὶ| 46 Θαλαμοποιεῶν ἀγρτιπηθηΐο πᾶθο αἰβραίας: “ Αοσιρίιι 
δομίοκιί βοῖμπο δῦμηθ παοΐλ Αγσοβ, ἡ θηι ΒΟ[οΙ ἀθη 1)αγαιι5 τιριτιιθγγι- 
σοι οαἶ0η") ἡμηι τϊοεΐ η16 1} Ὁ0} Απιφοη σὶὶ κοηιηιθη. 16 Αορηρίααοη "6- 
κρίοσοη αθηὶ Π)αηαιδ ἴηι Αγροδ, (167 σῖι βοϊηναοζε πὶ ΤΡ Ἰαἀογ βίαηα τιι ἰοϊδίογι 
ἡμηθη εἶθ Τ ολίον υθγ ΡΥ] ιί, γυ6η17ι1 516 υοηὶ ᾿γίοῳ αὐίο]ιογι τυο]}16η. 816 
πδἤιθη αἰα5 αὶ: 67 αὖθ). Ἰλμηθη ηνδδίγαμοηαῖ, θοῇ θ] βοίγιθη Τϑο]ι6᾽Ή 

9 " 



20 ΛἈΕΒΟΉΥΙΙ 

ΐγο αμην ἴῃ εἰργ Ποο]ιτοιςηπαοί σι ογηιογ θη: αἰΐ νοϊπίομοη ἰοη Β6- 

[ομὶ, αἴο οἰιτῖσε Πῳρονπιηθδίνα αἰδροηοηιηιθη, Οἷν Ἡγρῖη. ἔα}. 168. 

19 

εν, ἀλλ᾽ ὁ μέν τις “έσβιον φατνώματι 
κῦμ᾽ ἐν τριγώνοις ἐχπεραινέτω ῥυϑμοῖς 

Ῥο]πχ Τ 7, 122: καὶ ἐκφάτνωμα (φάτνωμα ἨΘΥΙΠΔΏΜ1Ι8) δὲ καὶ 
κῦμα μέρη ἔργων ἐν Αἰσχύλου Θαλαμοποιοῖς “αλλ᾽ --- ῥυϑμοῖς᾽. ΨΕΙ 
φάτνωμά τι δἃηΐο ΒΘ ΚΚθσιιη οάἀοθαίαν. ἴμῖεο ἀλλ᾽ ἀγεϑ'. ὁ μέν τις 
τϑιηρίαγο Ῥοββὶβ. ν8. 3 ἐμπεραινέτω [101], ἐκπεραινέτω "Ποτρῖι5. 

ΘΕΩΡΟΙ Η ΙΣΘΜΙΑΣΤΑΙ 

14 

καὶ μὴν παλαιῶν τῶνδέ σοι σχωπευμάτων 
ΑἸ. ΧΙΥ ν. 629 Ε: σχήματα δ᾽ ἐστὶν ὀρχήσεως ξιφισμός ---σκώψ, 

σκώπευμα. ἦν δὲ ὁ σκὼψ τῶν ἀποσκοπούντων τι σχῆμα. ἄχραν τὴν 

ὑπὲρ τοῦ μετώπου κεκυρτωκότων. μνημονεύει Αἰσχύλος ἐν Θεωροῖς 
“ καὶ - σκωπευμάτων᾽. οἵ. ἩόργοΙι. 9 Ρ. 1228: σκωπευμάτων᾽ σχῆμα 
τῆς χειρὸς πρὸς τὸ μέτωπον τιϑεμένης ὥσπερ ἀποσκοπούντων. Ῥ|ιοί. 
Πὸχ, ἢ; ἢ. 1; σχώπευμα᾽ σχῆμα σατυρικόν. ὡς καὶ ὃ σκωπος (. ὁ 
σχκώψ «πἰ οὐπὴ Ἡυτηδηηο ὃ σχοπός). οὕτως Αἰσχύλος. Α4 46 ἔν. 880. 

ἶ : γ᾽ 
ἀποστὰς 

Ἠδργοεῖι. 1 Ῥ. 4860: ἀποστάς" φυγών. Αἰσχύλος ᾿Ισϑμιασταῖς (ἐσϑά- 
σταις ςοἀ.) καὶ ᾿Δλχμήνῃ. 

τῦ 
ἰαμβίς 

ΟΝ 2 Ρ. ΠΣ ἰαμβίς. “Ἵἰσχύλος Θεωροῖς ἡ ἢ ̓ Ισϑμιασταῖς. τοῖς 
κιϑαρίζουσιν ὃ αὐλὸς συνήει, καὶ αἷ τοιαῦται κιϑαρίσεις ἐλέγοντο 
παριαμβέίδες. 

11 
ψΨο 

ΡΙοί, Τμοχ. Ρ. 606, 12: ψό" ἐπὶ τοῦ ,“σαπροῦ καὶ μὴ συναφέσκον- 
τος. ἔστι δὲ ἀποκομματικοῦ λεξειδίου᾽ ψό: ϑὸν γὰρ, καλοῦσιν. ᾿ἤριστο- 
φάνης ᾿πλέω γράσου καὶ ψοϑοίου καὶ ῥύπου γε καὶ ψόϑου᾽. Αἰσχύλος 
Θεωροῖς. ΑΘΒΟΠΎ πιθτπη ν᾽ οίι ψψ6 αἰουνῖ, πιὸ νοοα}]ὸ ϑομ]ιο- 
ΟἸῸ5. φποάπο ἢν, 476 τιδῖι5 οϑί, ἰΐὰ Το νυάοια. Ἰοοιπη τ 6 ΠΟ χῖῖ, Αὐ]- 
5 ρα "5. 4πᾶο ργδοοοίαης, ἐογίαβϑο 510. βου θοπάα: “πλέω ψοϑοίου 
καὶ γράσου᾽ καί " ῥύπου τε καὶ ψόϑου᾽. 

ΘΡΗΙΣΣΑΙ 

ΔΑΥριππρηίαπι ἤθη [ον Ὸ {|0 «πος ΡΠ οοΙοαο ἥϊαντος μαστιγο- 
φύρου. ἜΒοΙ. ϑορἢ, ΑἸ. 815: φϑόνει “Αἰσχύλος ἐν Θρήσσαις τὴν ἀναί- 



ΘΑΛΑΜΟΠΟΙΟΙῚ “--- ΙΕΡΕΙΑῚ 921 

ρέὲσιν Αἴαντος δι᾿ ἀγγέλου ἀπαγγείλας. ΟἼΝΟΥ τι 5. {ΠῚ ΟΔΡ Εν ἈΥῚΠΠ. Τη1- 
ΤΤθυτιπ., οἷς ὅσΠο]. ὅορ]. ΑΙ, 184: τὸ δὲ τῶν αἰχμαλώτων κηδεμονικὸν 
μέν, ὡς “Αἰσχύλος ἐν Θρήσσαις. οὐ μὴν εὐπρόσωπον. Ῥϑἱνουμηἶτι5 οὐ 
4} πιὸ σοΐουιιηΐ δοβρ. ΟἸουομ 5 ΑἸΟχ. ϑέγοιῃ, ΠΠ Ρ, 462. 

8 

τόξον ὥς τις ἐντείνων . 
60]. ΟΝ ΑΙ. 888: κατὰ τὸ ἄλλο σῶμα ἄτρωτος ἦν ὃ Αἴας. 

κατὰ δὲ τὴν μασχάλην τρωτός. διὰ τὸ τὸν Ἡρακλέα͵ τῇ λεοντῇ αὐτὸν 
σκεπάσαντα κατὰ τοῦτο τὸ μέρος. ἀσκέπαστον ἐᾶσαι διὰ τὸν γωρυτὸν ὃν 
περιέκειτο. φησὶν δὲ περὶ αὐτοῦ “ἰσχύλος ὅτι καὶ τὸ ξίφος ἐκάμπτετο 
οὐδαμοῦ ἐνδιδόντος τοῦ χρωτὸς τῇ σφαγῇ. τόξον ὥς τις ἐντείνων, 
πρὶν δή τις. φησί, παροῦσα δαίμων ἔδειξεν αὐτῷ κατὰ ποῖον μέρος δεῖ 
χρήσασϑαι τῇ σφαγῇ. ἘΧ Π15 Ἡουτηδηητιβ νου θα ἈΘΒΟΒΥ]Ι ΘυπιΘΓ6 ΟΟπᾶ- 
ἰπ5 δῦ πᾶθο: ἔχαμψε. τόξον ὥς τις ἐντείνων - ξίφος, | πρὶν δὴ 1 παρ- 
οὖσα δαιμόνων τις εὐφρόνως ἔδειξεν αὐτῷ. ΟΥ 5680]. ἢ. ετ 404 
(5: πλ1ΠΠον ἔπβέ, ἢ]. Ρ. 996, 1): τρωτὸς δὲ ὃ 4ἴας ὅλον τὸ σῶμα, οὐχ 
ὡς «Αἰσχύλος τὰ περὶ τὴν μασχάλην. 

1 

τὸ συγκχλινές τ᾿ ἐπ᾽ Αἴαντι 
ΑΥ. Ἀδη. 1294: «τὸ --- Αἴαντι᾽. 'Ὅ1᾽ 8680]. : Τιμαχίδας φησὶ 

τοῦτο ἐν ἐνίοις μὴ γράφεσϑαι. ᾿Ζ“πολλώνιος δέ φησιν ἐκ Θρῃσσὼῶν 
αὐτὸ εἶναι. Ἡ θυτηδηητι5 ΑΟβΟΒΎ απ βου ρ5ῖβδθ οομπίθοῖς τὸ συγκλινές 
τ᾽ ἐπ᾿ Αἴαντι ξίφος. τ᾽ ΤΌΣ πομππι}}} οτατἐἐππέ. 

ξ 80 
ᾶγαις 

συ. 1 Ρ. 81: ἀγαῖς (ἄγαις ἘΑΥοΥΙπιι5)᾽ ξηλώσεσιν. Αἰσχύλος 
Θρήσσαις. 

ΤΕΡΕΙΑΙ 

Τῃ ἀτγδηγδίμηη οδίδ]ΟρῸ ΠΟ ΘΟΠΉΙ ΘΙ ΟΤ ἃ π΄. Αὐἱβίοί. πῃ. ΝΙ- 
ὁ0πη. ὃ, 3 Ῥ. 1118 10: ὃ δὲ πράττει ἀγνοήσειεν ἄν τις. οἷον λέγοντές 
φασιν ἐκπεσεῖν αὐτοῖς ἢ οὐκ εἰδέναι ὅτι ἀπόρρητα ἦν. ὥσπερ Αἰσχύ- 
λος τὰ μυστικά. 1 00]. ἔο]. 108: δοκεῖ γὰρ Αἰσχύλος λέγειν μυ- 
στικά τινὰ ἕν τὲ ταῖς Τοξότισι καὶ Ἱερείαις: καὶ ἐν Σισύφῳ πετροκυ- 

λιστῇ καὶ ἐν Ἰφιγενείᾳ καὶ ἐν Οἰδίποδι. ἐν γὰρ, τούτοις πᾶσι περὶ 
4ημήτρας λέγων τῶν μυστικωτέρων (μυστικῶν μ᾿ β΄ οΒμ Θ᾽ ἀθυνμτι8) 
περιεργότερον ἅπτεσϑαι ἔοικε. “λέγει δὲ καὶ περὶ “ἰσχύλου καὶ Ἥρα- 
κλείδης ὃ Ποντικὸς ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ὁμήρου. ὡς κινδυνεύοντος 
ἐπὶ σκηνῆς ἀναιρεϑῆναι ἐπὶ τῷ τῶν μυστικῶν προφέρειν (περιφέρειν 
δηΐθ Ἠουτη.) τινὰ δοκεῖν. εἰ μὴ προαισϑόμενος κατέφυγεν ἐπὶ τὸν 
τοῦ Διονύσου βωμόν. ἈΣτ πυλῪ, Ἦν ᾿15 «Αἰσχύλος ὃ τραγῳδὸς 
ἐκρίνετο ἀσεβείας ἐπί τινι δράματι. ἑτοίμων οὖν ὄντων ᾿΄ϑηναίων 
βάλλειν αὐτὸν λίϑοις ᾿Φμεινίας ὃ νεώτερος ἀδελφὸς διακαλυψάμενος 



29 ἈΒΒΟΉΥΙΙ 

τὸ ἱμάτιον ἔδειξε τὸν πῆχυν ἔρημον τῆς χειρός" ἔτυχε δὲ ἀριστεύων ἐν 
Σαλαμῖνι ὃ ᾿Δμεινίας. ἀποβεβληκὼς τὴν χεῖρα. ΟἸΟΙ 6 ἢ 5 ΑἸΟΧ. 
δέγοιη. ΠῚ Ῥ. 461: “Αἰσχύλος τὰ μυστήρια ἐπὶ - σκηνῆς ἐξειπὼν ἐν 
᾿Αρείῳ πάγῳ κριϑεὶς οὕτως ἀφείϑη ἐπιδείξας αὑτὸν μὴ μεμυημένον. 
γἱᾶο αὰᾶθ πὸ ἀθ τὸ ἐϊβρυίαν ἸμοθΘΟΚἰαΒ ΑΡΊΔΟρΙ. Ρ. 77 566. 
Ἐοτίαβϑο Βαϊ ἀγαπιδεϊα σαπῦ νουθα ἔργων μυστικῶν προφάντιδες, 
4π86 5ἴπθ διοίουῖβ πουηΐηθ ῬΟΪΠΧ 1, 14 γόον. 

81 

στέλλειν ὕπως τάχιστα: ταῦτα γὰρ πατὴρ 
Ζεὺς ἐγκαϑέει Μοξίᾳ ϑεσπίσματα. 

Μδοιοθ. δαί. ὅ, 39, 18: αὐβγηῖιο ἀοοί δδίηιηι ναίθηι { ΘΥΘΊΠτπτὰ α1- 
οἷ) οέΐαηι ἐπι πος Αοδοϊμζίηι θη θη {1851η γι). {γα ροθαϊϊαγ μην 5οΥρίογ θη 86- 
σμίμι, φψιὶ ἦι γαθιία ψιαθ Μαίΐγα Πησιία δ'αςογ ἀοίθ5. τη 50} 1 1)", δῖς αἷί 
«στέλλειν --- ϑεσπίσματα᾽. ὅ6}}0]. ὅϑόρ!ι. Οδοα. Ο. 192: δοκεῖ γὰρ ὃ 
᾿ἡπόλλων παρὰ “Τιὸς λαμβάνειν τοὺς χρησμούς. ὡς καὶ ἐν Ἰφικλείᾳ 
φησί, καὶ Αἰσχύλος ἐν “Ἱερείαις “ στέλλειν ---- “οξίᾳ᾽. ν5. 3 ἐγκαϑιεῖ 
ὅὉΠ0], Κορ... 01 ϑεσπίσματα οτη. 

82 

εὐφαμεῖτε βΕΔισσο ΙΝ ΠΌΒῸΝ ᾿ἀρτέμιδος πέλας οἴγειν 
Αὐ. ἤδη. 1274: “εὐφαμεῖτε ---- οἴγειν. 101 610]. ΗΥ͂ : εὐφημεῖτε 

μελισσονόμοι" ἐξ Ἱερειῶν Αἰσχύλου. 

89 
Κασωλάβα 

ἬΘΡγοΙ., 3 Ρ. 162: Κασωλάβα: οἵ μὲν πόλις. οἵ δὲ κώμη. ΔΑἰσχύ- 
λος ἱἹερείαις. 

ἹΞΙΩΝ 

Περραιβίδας οἱ ᾿Ιξίονα οἰπβάοιηῃ ὈΠΟΡΊΔΟ ἔπ1586 οἱ. Οα, Μά]Που. 
Πιοά. 510. 4, 69: ᾿Αντίων ---- ἐγέννησεν Ἰξίονα. οὗτος δ΄, ὡς φασίν. 
ὑποσχόμενος ᾿ἔδνα πολλὰ δώσειν ᾿Ηιονεῖ ἔγημε τὴν ιονέως ϑυγατέρα 
Ζϊζαν. ἐξ ἧς ἐγέννησε Πειρίϑουν. ἔπειϑ᾽ ὃ μὲν Ἰξίων οὐκ ἀπέδωκε τὼ 
ἔδνα τῇ γυναικί, ὃ ὁ Ἤιονεὺς τὰς ἵππους ἀντὶ τούτων ἠνεχύρασεν. 
ὃ δ᾽ Ἰξίων τὸν Ἠιονέα μετεπέμψατο ἐπαγγελλόμενος πάντα ὑπακούσε- 
σϑαι. καὶ τὸν ᾿Ἤιονέα παραγενόμενον ἔβαλεν εἰς βόϑρον πυρὸς μεστόν. 
διὰ δὲ τὸ μέγεϑος τῆς παρανομίας μηδένα βούλεσϑαι καϑᾶραι τὸν 
φόνον" τέλος δὲ ὑπὸ τοῦ “Διὸς κατὰ τοὺς μύϑους ἁγνισϑεὶς ἠράσϑη 
μὲν τῆς Ἥρας καὶ κατετόλμησεν ὑπὲρ συνουσίας λόγους ποιεῖσϑαι. 
ἔπειτα τὸν μὲν Δία εἴδωλον ποιήσαντα τῆς Ἥρας νεφέλην ἐξαποστεῖλαι. 
τὸν δὲ Ἰξίονα τῇ νεφέλῃ μιγόντα γεννῆσαι τοὺς ὀνομαξομένους Κεν- 
ταύρους ἀνϑρωποφυεῖς. τέλος δὲ μυϑολογοῦσι τὸν Ἰξίονα --- ὑπὸ Διὸς 
εἰς τροχὸν ἐνδεϑῆναι καὶ τελευτήσαντα τὴν τιμωρίαν ἔχειν αἰώνιον. 
ὙΦ᾽ οἰκου θ. ΔΘΒΟ 10 νη] οαμππὶ Βα ϑρ᾽οαέθν ΟΡ ΘΟ] 15. ἢν, 374. 
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δ4 

Ξ6Π0]. Ῥιπά. Ῥγαι. 9. 80: τὸν δὲ Ἰξίονα οἵ μὲν ᾿Αντίονος (“ντίω- 
νος 8.) γενεαλογοῦσιν. ὡς “Αἰσχύλος. Φερεκύδης δὲ Πεισίωνος. ἔνιοι 
δὲ᾿  άρεος. οὗ δὲ Φλεγύα. οὔκ, ὅο]ιο]. ΑΡΟῸ]]. πο. 8, 69: Φλεγύου δὲ 
υἱὸς Ἰξίων ----. Φερεκύδης δὲ Αἴτωνος. τὶ Φιρούϑδης δὲ Πείσωνος. 
«Αἰσχύλος εὐρνγωνος βου οπ ἀπιπὶ Ο596. Οἱ, ΑΥ ΘΒβ Πρ τι5. 

δῦ 

βίου πονηροῦ ϑάνατος εὐκλεέστερος. 

ϑ.0}. ΕἾΟΥ, 1231, 16: “ἰσχύλου Ἰξίωνος (51. Α}. “ βίου --- εὐκλεέ- 
στερος΄. οἵ, ἔν, 892, 

860 

τὸν δ᾽ ἡμίοπον χαὶ τὸν ἐλάσσω 
ταχέως ὁ μέγας καταπίνει. 

ΑἸ]. ΤΥ Ρ. 189 Ο: εἰσὶ δ᾽ οἵ αὐλοὶ οὗτοι (56. οὗ ̓ ἡμίοποι) ἐλάσσο- 
νὲς τῶν τελείων. Αἰσχύλος γοῦν κατὰ μεταφορὰν ἐν Ἰξίονέ φησι ἱ τὸν 
δ᾽ --- καταπίνει" ῬοΠχ 6, 161: ἡμίοπον αὐλὸν «Αἰσχύλος. ἩΘΕυοΙ. 
1 Ρ. 1085: ἡμίοπος αὐλός: ὃ ὑποτεταγμένος τῷ τελείῳ. μεταφορικῶς 

δὲ ἡμίοπος ϑράσος (9). ν5. 1 καὶ τὸν ἐλάσσονα 1ἰρυῖ, χαὶ τὸν ἐλάσσω 
Ῥογβομῖβ, ἀο]οὲ ἤᾶθὸ νοῦθα Βοίϊιϑ. 

87 

πρευμενὴς ἀλάστορος 
Αποοά, Οχοη. νΟ]. ΓΡ. 62, 18: παρὰ δὲ τὸ ἀλαστῶ ῥῆμα ἀλάστωρ 

τος παρηκτικὴ δὲ ὴ εὐϑεῖα πριν τὴν ἀλάστορος γενικήν" “4ἰσχύλος 
Ἰξίονι " πρευμενὴς ἀλάστορος". καὶ Φερεκύδης ἡ ὃ Ζεὺς δὲ ἱκέσιος καὶ 
ἀλάστορος καλεῖται. Βαερίοαθαν “Αἰσχύλος Ἰξίονι [" μέγαν ἁλάστορον᾽ 
καὶ ἀλλαχοῦ] " πρευμενῶς ἁλαστορον᾽. οἵ, ΑΘ5οι. ἔπμπη. 336: δέχου 
δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα. οἱ ἔν. 986. 

58 
ἱερεῖτιν 

Ἡβυοῖ. 3 Ρ. 38: ἱερείτην  καϑαρμοῦ δεομένην. ἵκέτιν. Αἰσχύλος 
Ἰξίονι. 1 ἱερεῖτιν οοντοχὶς Μπιριστι5. οἷς Τόθ οῖκ. ῬΆ,Π0]. ῬτΟΙ. Ρ. 
887 οὐ Οὐ, 1.611} δ΄ οιϑά. ορίρυ. (ΝιμαθατνρῚ 1855) Ρ. 19. 

ἸΣΘΜΤΑΣΤ ΑΙ ν, ΘΈΘΡΟΙ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

γιάο 5650]. Αὐϊβίοί. Ἰοοστη Ρ. 31 δἰ] αΐππτη. Αὐ᾽ϑέορμδηῖ5 ἤδη. 
1270 οχΧ πος ἀγαμπιαΐθ βηρίθπη οδ86 ραΐανς Αβοϊθρίδάθ (νιάθ 
ΓΕ ἜΜ), 

89 
οὗτοι γυναιξὶ δεῖ κυδάξεσϑαι" τί γάρ; 

5601. ὅορ]ι. ΑἹ. 729: κυδάξεται, λοιδορεῖται. ὑβροίζεται ---- Αἰσχύ.- 
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λος ἐν Ἰφιγενείᾳ " οὗτοι ---- γάρ: οἵ, δαϊὰ, ν. κυδάζξεται, Ὁ] δεῖ οἱ 

τί γάρ οἴη. 

ΚΑΒΈΕΙΡΟΙ 

Ξ9Π0]. Ῥιμημά, ΡΣ. 4, 800: “πάντας Σοφοκλῆς ἐν ταῖς ““ημνιάσι 

τῷ δράματι καταλέγει τοὺς εἰς τὸ ̓ ἄργῷον εἰσελϑόντας σκάφος καὶ “1ἰ- 

σχύλος Καβείροις (πιβήραις ΠΝ οουτοχὶς Μθανβῖτ5). ΑΙ. Χ Ρ. 
128 δ: τὸν Αἰσχύλον ἐγὼ φαίην ἂν τοῦτο διαμαρτάνειν" πρῶτος γὰρ 

ἐκεῖνος - καὶ οὐχ ὡς ἔνιοί φασιν, Εὐριπίδης. παρήγαγε τὴν τῶν μεϑυό ν- 

τῶν ὄψιν εἰς τραγῳδίαν. ἐν γὰρ τοῖς Καβείροις (καβίροις ΑΒ) εἰσά- 
γει τοὺς περὶ τὸν Ἰάσονα μεϑύοντας. ἘἿΧ Πιῖ5 ῬγοθΔΌ1]6 οϑὺ αποά Ὑγε1- 
ΟΚου οοπϊοοῖϊς, Οδθῖτοβ. οἰπβάρηῃ ἐαῖ556 ἐν Πορίαθ δἴηαο Ὑ ψιπύλην οἱ 
᾿ἄργω. Ἐοσίαϑβθ Το ἀτατηδίϊ ἐπ θυ ἀθτη οϑὲ ΟΠ οὶ {π, 87. 

90 

ὄρνιϑα δ᾽ οὐ ποιῶ δε τῆς ἐμῆς ὁδοῦ. 
ΑἿΠ. ΙΧ ρ. 378 Ὁ: ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρσενικοῦ οὐ μόνον ὄρνιν ἀλλὰ καὶ 

ὄρνιϑα. --- Αἰσχύλος Καβείροις "ὄρνεϑα --- ὁδοῦ. 

» ο΄ 

μήτε κρωσσοὺς 
μήτ᾽ οἰνηροὺς μήϑ᾽ ὑδατηροὺς 
λιπεῖν ἀφῳἐοναν δόμοισιν 

ῬΟΙΠχ 6, 38: οἰνηρὸς ϑεράπων παρὰ ᾿ἠνακρέοντι -- καὶ «ἰσχύλος 
“μήτε - δόμοισιν". Απεδίε. Ρ. 115, 8: ὑδρηροὺς πίϑους καὶ οἶνη- 
ρούς. “Αἰσχύλος Καβείροις (καιείροις οΘοοΧ)ὺ. ν5. 1 μήτ᾽ αὖ (νο] μηδ᾽ 
αὖ) κρωσσοὺς Β]οιπμΠ ο] ἀἴπι5. ν5. 8 λιπεῖν) λείπειν Β]ΙοΙηΠο] ἴπι5,, λεέ- 
βειν (ὐοπϊπρτοπιι: ᾿δἰοὶ αἰϊπα ἀπά, 

92 

ΡΊαΙ. ΜοΥ. Ρ. 682 Ε: ποιεῖ δ᾽ εὔχαρι σκῶμμα καὶ μέμψις ἐμφαί- 
νουσα χάριν --- εἴ τις ἀντιστρέψας αἰτιῷτο τοὺς “Αἰσχύλου Καβείρους 

ὄξους σπανίζειν δῶμα ποιήσαντας. ὥσπερ αὐτοὶ παίζοντες ἠπείλησαν. 
ΣΆ ΘΒΟΒΥ τ (ὐἀθΙγὸ5. οασὴ ΔΥρΡΟΠ Δα 5 ΟΠ ΟΣ Ομ ουϑδηΐοϑ ἰυριμη- 
4π ΙΗ ῬΥΟν ΘΗ ΠῚ ΘΥΔΙΙΟΒ6 πὴ απΐο5 ᾿ηαἀπιχι. ΤΟΒΕΟΘΙΚΚΕΙ͂ΝΒ 
Αρίδορμ. Ρ. 1207. ψοῦρα ὄξους σπανίζειν δῶμα ῬΙΟΡΆΌ1]Ὸ οδί οὁΧχ 

ΑΟϑοΠγ 10 6556 ΤῸ ρ οὐϊία. 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ 

99 
Πανίας βήσσας 

Π ΡΥ, 3 ν. 852: Πανίας βήσσας" ὡς ἀπὸ (ἐπὶ οοἰοχῚ τοῦ Πα- 
νός. “ἰσχύλος Καλλιστοῖ. ῬΊιοι. 1,οχ. Ρ. 877, 11: Πανιὰς αἷσα" ἀπὸ 
τοῦ Πανός. 
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ΚΑΡῈΣ ΗΒ ΕΥ̓ΡΩΠΗ 

ΑΜ 
αλλ “ἄρης φιλεῖ 

ἀεὶ τὰ λῶστα πάντα τἀνϑρώπων στρατοῦ. 
Κ΄.ο0}». ΒΊΟΥ. 51, 26: “σχύλου Καρῶν. “ἀλλ᾽ -- στρατοῦ᾽. Υ5. 3 

πάντα τ᾽ ἀνθρώπων οἥ. ( αἰδί,, πάντα τάνων Ὑ μά. πάντ᾽ ἀπανϑέ- 
ἕξειν οἱ. Οοπἰπρίοη. ΑΙ οκοπανῖαβ τοπιρέαθαι ἀλλ᾽ ἔφης φιλεῖ γ᾽ ἀεὶ τὰ 
λῴστα πάντ᾽ ἀμᾶν στρατοῦ. 51 1110 ν ᾿οΡναθιιδ, 4] πάντ᾽ ἀμῶν γτο- 
Ροβαῖί 6011. Α΄, ῬΙαΐ. 645: φιλεῖς δὲ δρῶσ᾽ αὐτὸ σφόδρα. 

9ῦ 

τὴν αἰπεινὴν ξαϑέαν Ἄλενον 
ΘύΘΡΙΝ. Βνυ“. Ὡς 701]...13: Ὥλενος. πόλις ᾿ἡχαΐας καὶ “Αἰτωλίας ἅ)η- 

λυκῶς λεγομένη. Αἰσχύλος Καρσίν “τὴν --- Ὦλενον᾽. ταδὶ γραύσιον 
Βομα. Ῥαν., τοαύσιον οοἄ. γο55., Καρσέν Μοϊποκίπβ. πεινὴν Ὗ 055. 
ξαϑέαν τ᾽ Ῥαιΐδ. 

90 
Μύλασος 

πμνδοις Βγ2. Ὁ. 461..6: Μύλασα. πόλις Καρίας. ἀπὸ Μυλά- 
σου τοῦ Χρυσάορος τοῦ Γλαύκου τοῦ Σισύφου τοῦ Αἰόλου. λέγεται 
καὶ Μύλασος (εἰς Βομά., μύλας ο55.), ὡς Δἰσχύλος ἐν Καρσὶν ἢ 
Εὐρώπῃ. 

ΚΕΡΚΎΥΩΝ. ΣΑΤΎΡΤΕΚΟΣ 

τα 

ἀμφωτίδες τοι τοῖς ἐνωτίοις πέλας 

ῬΟΙΙῸΧ 10, 176: εἶεν δ᾽ ὧν καὶ ἀμφοωτίδες ἐ ἐκ τῶν σκευῶν. Πλά- 
τωνός τε εἰπόντος καὶ ἐν Κερκύονι Δἰσχύλου " ἀμφωτίδες -- ἌΝ 
οἵ. Ἤθβυο. ΓᾺΡ 9212: ἀμφώτιδες" ἃς ἔχουσιν οὗ παλαισταὶ περὶ τοῖς 
ὠσίν. Ἐπιβί. 1]. Ρ. 1894, 88: ἀμφώτιδες κατὰ Παυσανίαν ἃς οἷ παλαι- 

σταὶ παρὰ (1. περὶ) τοῖς ὠσὶν εἶχον. 

Ἂν 98 
αμβῶνες 

Ηόβυοῖι. 1 Ρ. 368: ἄμβωνες " αἵ προσαναβάσεις τῶν ὀρῶν. ΔΑἰσχύ- 

λος Κερκύονι (περκύονι ὁ04.) καὶ Σισύφωῳ. Ἐγτούϊδῃ. (1085. Ἡΐρροον. 
Ῥ. 86: οἵ ἱΡόδιοι ὄἄμβωνας καλοῦσι τὰς ὀφρυώδεις τῶν ὀρῶν ἀναβά- 
σεις" μέμνηται τῆς λέξεως καὶ «Αἰσχύλος καὶ ᾿“ριστοφάνης ὃ γραμμα- 
τικὸς ἐν ταῖς ᾿Αττικαῖς λέξεσι. 

ι ᾿ τα 
ἀπεψυχὴ 

ΗόβγοΙι. 1 Ρ. 22: ἀπεψύχη (ἀπεψύχει Θοα6Χ)" ἀπεπνευματίσ ϑη. 
«Αἰσχύλος Κερκυόνι (κερκυόνη ο04.}) σατυρικῷ. 
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᾿ 100 
ἀτίσεις 

Ηδβυ οι. 1 Ῥ». 602: ἀτίσεις: ἀτιμάσεις. Αἰσχύλος Κερκύωνι. 

101 
εὐληματεῖ 

Ηοβγ οι. 1 Ρ. 1512: εὐληματεῖ (εὐλήματι ςο4.)}" λήματος καὶ ἀν- 
δρείας εὖ ἔχει. «Αἰσχύλος Κερπυόνι (σερκυόνῃ οοἄ.) “σατυρικῷ. ῬΠο- 
ἔππι|5 Τ6χ. Ρ. 85, 4: εὐλημματεῖ" εὖ ἔχει λήμματος καὶ ἀνδρείας. 

102 
ὅρον 

δΥροον. Ρ. 159, 24: ὅρον σκεῦός τι γεωργικόν --- μήποτε μέντοι 

τὸ ὅρον παρά τε Αἰσχύλῳ ἐν Κερκυόνι (περαυνώνι 10.) καὶ παρὰ 
Μενάνδρῳ ἐν β΄ ᾿Ἐπικλήρῳ σημαίνει ξύλον τι ὦ τὴν πεπατημένην 
σταφυλὴν πιέξουσιν. Εογο θαάθμ ὁπ. ἔα θα] 6 πομπηῖπο ῬΠοίϊι5 ΠμΘΧ. 
Ρ. 349. 18 οἱ δ'α1485 ν. ὅρον. 

ΚΞΉΥ ΚΎΈΙΣ ΞΑΤΥΡΌΟΙ 

109 

στενόστομον τὸ τεῦχος 
ῬοΠαχ 10, 68: εἴρηται δὲ τοὔνομα (56. στενόστομος) ἐπὶ ἀμφο- 

ρέως ἐν σατυρικῷ δράματι Κήρυξι τοῖς Αἰσχύλου “ στενόστομον τὸ 
τεῦχος. 

104 

κατὰ τῆς σισύρνης τῆς λεοντέας 
ΡῬΟΠαχ 10, 186: φαίης δ᾽ ἂν καὶ σίσυρναν. Αἰσχύλου μὲν ἐν Κή- 

ρυξι σατύροις λέγοντος “χατὰ --- λεοντέας᾽. Σοφοκλέους δ᾽ ἐν Μυ- 
σοῖς ---. 'δοιρῖπ8 τῆς λεοντείας δορὰς Ῥγοροϑιί 6011, Η βγεῖ. 5». 
449: λεόντειος δορά" τὸ δέομα αὐτοῦ. 

10ῦ 
πυρσοχόρσου λέοντος 

Ῥποίπις Π6χ. Ρ. 471,.11: πυρσοχόρσου λέοντος. “Αἰσχύλος ἐν Κή- 
ρυξι (κάρυξι ὁ04.) σατύροις. ΗδβυοΙ. 2. 0. 1089: πυρσοχόρσου λέον- 
τος" πυρροχεφάλου. ξανϑοτρίχου. 

100 
κακοποιεῖν 

Απεϊδΐί, Ρ. 103. 14: κακοποιεῖν. Αἰσχύλος Κήρυξιν. 

107 
λογγάσω 

ῬοΙαχ 9, 1236: φαῦλον γὰρ τὸ λογγάξειν ἐν τοῖς Κήρυξι τοῖς 
Αἰσχύλου. ῬΊιοίϊ5. Το χ, Ρ. 398, 23: λογγάσω: στραγγεύσομαι. ὃ 
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ἡμεῖς λαγγάσω͵ καὶ λαγγονεύσω λέγομεν: “Αἰσχύλος. (το Ῥ]οΥ 5 
δα θιοῖς, δὲ ἐξ ὧν τὰ ἀπόγεια δοῦσιν λογγάσια, ο 5]οβδα λογγῶνες ἴππιο 
ἰΤΟΡΒῖ580 νἱά τ 1) ἀογῆιι5. 

108 
νοσσόν 

Απεϊαΐε. Ρ. 109, 39: νόσσον, χωρὶς τοῦ Ε. “Αἰσχύλος Κήρυξιν. 
ΘΟΥΡ5ὶ νοσσόν οὐπὰ Τοθ ΘΟ ΚΙο, 

ΕἘΙΡΕΗΣΑΤΤΡΡΙΕΗ 

109 
αὐτόφορβος 

Ἠβγοι. 1 Ρ. 680: αὐτόφορβος" αὐτοφάγος. «Αἰσχύλος Κίρκῃ. Δτὶ 
ἀρτοφόρβος - ἀρτοφάγος Ἰοροπάπιη ὃ 

110 
ξυγωσω 

Ἡδγοι, 1 Ρ. 1ὅ89: ξυγώσω" δαμόσω.. κλείσω. καϑέξω. Αἰσχύ- 
λος Κίρκῃ σατυρικῇ. ῬΠοί 5 μΟΧ. Ῥ. δ, 8: ξυγώσω" καϑέξω. δαμάσω. 

ΚΡΉΣΙΣΑΙ 

ΤῬυυδυλαιϊβ ἀυριπηθηΐθτη ἔπῖθθο 14 αποα Βόρμος]15 άντεων Οά. 
ΜΈΠΠΟΣ οὐ 411 6 ἔτ. 111 οομ! Θοοθυτηΐ. 

111 

λευχοῖς τε γὰρ μόροισι καὶ μελαγχίμοις 
καὶ μιλτοπθέπτοις βρίϑεται ταὐτοῦ χρόνου. 

Αἴ. Π Ῥ- 61 Ὁ: μόρα δὲ τὰ συκάμινα καὶ παρ᾽ “Αἰσχύλῳ ἐν 
Φουξίν --- ἐν δὲ Κρήσσαις καὶ τὰ τῆς βάτου “λευκοῖς --- χρόνου’. 
Ἐλαβί. 1]. Ρ. 1354, 35: «“ἰσχύλος (ἀπῆτηὸ Ἐπ. ῬΒοθῃ. 873) “ πέπλους 
μελαγχίμους φησίν" ἕτερος δέ τις μελάγχιμα συχάμινα ἐν τῷ “λευκοῖς 
--- μελαγχίμοις. ὅπερ ἐστὶ μέλασι. " καὶ μελτοπρέπτοις᾽ ἤγουν ἐρυϑροῖς 
" βρέϑεται ταὐτοῦ “χροιᾶ’. ῬοΠὰχ 6, 46: συκάμινα" ταῦτα δὲ καὶ 
νην “Αἰσχύλος ὠνόμακεν. τὰ ἄγρια οὕτως ὀνομάσας τὰ ἐκ τῆς βάτου. 

5 χροιᾷ Επιδί., χρόνου ΑἸΠοπδοὶ 1,, χρυσίου Υ.. 

112 

αὐτορέγμονος πότμου 
ΠοσοΙ. 1 Ρ.629: αὐτορέγμονος πότμου - ὅσον ἑαυτὸν ἔρεζε καὶ 

πουθὺς ἑξαυτορέγμονος. παρὰ τὸ ὀρέγειν τὴν χεῖρα. Αἰσχύλος Κρήσ- 

σαις (αρή φοἄοχ). Ἡουτηδη μι 50. ἢ ἀπ οἷ. οἷον ἑαυτοῦ “ ὀρέξεται 
κατευϑὺς αὐτορέγμονος | πότμου᾽. ΡΡΟΡΔΌ]Πα5 ν᾽ ἀθίαν ατιοά [,. 1) 1η- 
ἀονῆτιϑ ἙΡτοροβιπέ, ὅσον ἕαυτὸν ἔρεξε χαὶ κατέϑυσε. αὐτορέγμονος. 
παρὰ τὸ ὀρέγειν τὴν χεῖρα. πᾶπι ἅπα5 φ,διητηδίϊοιι5 ρυοροϑιῖξ θἔγτιο- 
Ἰορῖαβ, δ]ΐθσαιη απ ἀποδέμν ἂὉ γϑυῦθο ῥέξειν, αἸΐθγαιη πα Δ ὀρέ- 
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γειν. πο νϑῖῸ ἃρρᾶτοί γὙϑητῖνὶ ἢ αὐτορέγμονος παρὰ τὸ ὀρέγειν 
τὴν χεῖρα. 
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πισσοκωνήτῳ πυρί 

ῬΙοι. ἜΝ Ρ. 480, 34: πισσοκωνήτῳ πυρί: τῷ εὐκαύτῳ, ἐπεὶ τὰ 
καιόμενα πυρὶ χ χθέεται. «Αἰσχύλος Κρήσσαις. ἩΘργοΙι. 2 Ρ. 966: πισ- 
σοκωνήτῳ (πισσοκονήτω 604.) πυρί" πίσσῃ χρίουσιν. ἵνα τάχιον κατα- 
καίηται. κωνῆσαι δέ ἐστι τὸ περιενεγπεῖν. 1014. Ρ. 899: κωνῆσαι (κω- 
νεῖσαι ὁο4.})" πισσοχοπῆσαι καὶ κύκλῳ περιενεγκεῖν. καὶ πισσοκώνη- 
τον (πισσοκόνιτον 604.) μόρον λέγουσιν. ὅταν πίσσῃ καταχρισϑέντες 
τινὲς ὑπὸ πυρὸς ἀποϑάνωσιν. «Αἰσχύλος Κρήσσαις καὶ Κρατῖνος (αἰσχύ- 
λος καὶ κρατῖνος κρήσαις σοα6Χ). 

ὑμὴν 114 
ατοπαστον 

ΗΘβυ οι. 1 Ρ. 608: ἀτόπαστον (ἀτόπλαστον ο04.})" ἀνείκαστον. το- 
πάζειν γὰρ τὸ εἰκάζειν. καὶ τὸ ὑποτοπῆσαι (ὑπὸ τὸ πονῆσαι οοα.) δὲ 
ἐνθένδε λέγεται. Αἰσχύλος Κρήσσαις. 

11 
ἐπιξενοῦσϑαι 

ἨΘσγ6Π. 1 Ὁ':5 1571 ἐπιξενοῦσϑαι" μαρτύρεσϑαι. πορεύεσϑαι. Σο- 
φοκλῆς ᾿Ζχαιῶν συλλόγῳ καὶ Αἰσχύλος Κρήσσαις (κρήσαις οοα.). 

ΚΎΚΝΟΣ (9) 

Ογομὶ ρᾶτίθϑ ἔπ|556. ἴὴΏ ΑΘϑόῃυ]60 ἀτδιηδίθ ἀοοοθί ΑὐἹβίορ δ 15 
Ἰοοῖι5 Ηδῃ. 968 Ἰηΐγα Ρ. 80 Δ]]1αἴπ8. Ηπιῖτι5 Ὠοιηΐηο ἀγϑπηδ ἸΠΒΟΥἸΡπιτη 
ἔππ||556. πη ἸΙοοῦ αἰ ἤητηδγο. 

ΛΑΙΟΣ 

ΑΘΒΟΠΥ 8 νἹοἱ Ποὺ ἀγδιηδίο ΟἸ ΤΩΡ. 78, 1. Ατρίπη. Α6βοῇ. 
δορί.: ἐδιδάχϑη ἐπὶ Θεαγενίδου (ϑεαγένους ἘΒΕΊΕΚΥ ΟΟΥΥ. ΒυδηΖίπ85) 
ὀλυμπιάδι οη. ἐνίκα Λαΐῳ. Οἰδίποδι. “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Σφιγγὶ σατυ- 
ρικῇ. δεύτερος ᾿Δριστίας (ἀριστίων φοΔοΧ) Περσεῖ, Ταντάλῳ. Παλαι- 
σταῖς σατυρικοῖς τοῖς Πρατίνου πατρός. τρίτος Πολυφράδμων (πολυ- 
φράσμων οο4.) “υκουργίᾳ τετραλογίᾳ. 
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' χκεχμῆτι μαλκιῶν ποδί 
ἩΥΡΟΟΣ, Ὁ. 193..19: μαλακίζομεν (μυλακίομεν ΟΟαΝ, μαλκίομεν 

ΟἸ. ΒοκΚ.) Δημοσϑένης δ΄ Φιλιππικῶν. φησί “μένομεν καὶ μαλακι- 
ξόμεϑα᾽. ἐν ἐνίοις γράφεται μαλκίομεν, ὅπερ δηλοῖ τὸν ὄρρον (5ἷο Ν, 
ὄρον Β, ὅρον Α(ΟῚ φρίττειν. Αἰσχύλος ἐν “αΐῳ (αἰσχύλος ἐλαδίω Δ. 
αἰσχ. ξλλαδίῳ οοίον!, οογγοχὶς (τόμον [15) «χεχμῆτι μαλκίων ποδί. 
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κεχμητι βουίρβουίμι. μαλκίων] μαλακίων ΒΟΝ, ποδί] ἤτοι πορεία 
ἀἀα1 Ν, 

117 
ἀράχνου 

Ἠρϑγοῖ. 1 Ρ. 812: ἀράχνου, ἀπ᾽ εὐθείας ὃ ἀράχνης. “Αἰσχύλος 
“Ἵαἴῳ. 

118 
χυτρίζειν 

β΄680]. νι. ΑΥ. γ6β8ρ. 280: ἐνχυτριεῖς " ἀπὸ τῶν ἐχτιϑεμένων παι- 
δίων ἐν χύτραις. διὸ καὶ Σοφοκλῆς ἀποκτεῖναι χυτρίξειν ἔλεγεν ἐν 
Πριάμῳ καὶ Αἰσχύλος “αΐῳ (λαξὼ οοάοΧ). 

ΛΈΩΝ ΣΑΤΡΈΡΙΚΟΣ 

: “15 

ὁδοιπόρων δήλημα, χωρίτης ὁράκων᾽ 

ΘΓΘΡΠ ΔΤ ΒγυζΖ. Ρ. 699, 18: χώρα -- ὅϑεν τὸ χωρίτης ---- Αἰσχύ- 
λος ἐν “έυντι σατυρικῷ (σατυρικήν γ61] σατυρικόν 1011) ᾿ ὁδοιπορῶν 
- δράκων᾽. ὁδοιπόρων ἸΔοοῦ 518. 

ΔΛΉΜΝΙΟΙ 

Μοιηογδίτι ἴῃ ἀταιηδίαμῃ οαία]ορο. 

ΑΟὙΚΟΥΡΤΌΟΌΣ:- ΣΆ ΤΉ ΓΡΕΚΟΣ 

οι δ]ορῖαθ ἐπὶ Πυγουγρῖδθ, ἀΘ αὰ8 οἵ. ὅ6 801]. Αν. ΤΊθϑμη. 18 
ΑἸ]αἴπτῃ ἔν. 589. ΑὐἸϑίδυ θη ὑπόμνημα μα] ἀγδιηδ 8 ΤΠ ΘΙ ΟΥ̓ Δ [111 
ἴῃ 680]. “θοῦ. 10, 18: ᾿Δρίσταρχος γὰρ ἐν ὑπομνήματι “Δυκούργου 
Αἰσχύλου τὴν ἀκρίδα φησὶ ταύτην. εἰ προσβλέψει τινὶ τῶν ξῴων. 
ἐχείνῳ κακὸν γίνεσϑαι. 

120 
3 » 3 τὰν -» , , 

κάκ τῶνδ᾽ ἔπινες βρῦτον ἰσχναίνων χρόνῳ 

καὶ σεμνοκόπτει τοῦτ᾽ ἐν ἀνδρεία στέγῃ. 

ΑἸΝ. ΧΡ. 410: τὸν δὲ κρέϑινον οἶνον καὶ βύντον τινὲς καλοῦ- 
σιν ---- μνημονεύει τοῦ πώματος “Αἰσχύλος ἐν “υκούργῳ " κἀκ --- στέγῃ". 
ν5. 1 τῶν δ᾽ Π|Όγὶ, τῶνδ᾽ Τϊηαονῆϊ5. ἔπενες] ἔπεινε Β΄, ἔπινε 1)1ι- 
ἀογῆϊς. νβ8. 3 χαὶ σεμνοκόπτει ΠΠΌΥῚ, σεμνοκομπεῖν γὙϑα τ} ἱπάϊοαΐ 
Το θοκίαβ, ἀπᾶάρ κασεμνοκόμπει ΤῬἰπϑοτῆμδ. ΠΪΠ1 ἸΟΟ 5 ΟὈΒΟΌΙΊΙΒ. 

121 

καὶ τούσδε κημοὺς στόματος 

610]. Αν, Ε “4. 1100: Αἰσχύλος ἐν ““υκούργῳ ἀλληγορικῶς τοὺς 
δεσμοὺς κημοὺς εἴρηκε διὰ τούτων " καὶ ---- στόματος. 
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122 

ἄκουε δ᾽ ἀν᾽ οὖς ἔχων 
ὅ6Π0]. ὅορ!ι. Οθά. τ. 674: ἀνέχουσα" ἄνω ἔχουσα. ὡς ἐν “υ- 

κούργῳ «Αἰσχύλος “ ἄκουε -- ἔχων’ ἀντὶ τοῦ ἄνω τὸ οὖς ἔχων. οἵ. 
δυϊάαβ: ἀν᾽ οὺς ἔχων" ἀντὶ τοῦ ἄνω τὸ οὖς ἔχων. ,Π ΡΥ ομῖπι5 ἘΠῚ 
ὅ90: ἄνους" ἀξύνετος. ἀνούτατος" ἄτρωτος ἐκιχειρός. “Αἰσχύλος “υ- 
κούργῳ. αὶ 16ρ.: ἄνους" ἀξύνετος. [ἃ ν᾿ οὖς ἔχων" ἄνω τὸ οὖς 
ἔχων. “Αἰσχύλος Τυκούργῳ. ἀνούτατος" ἄτρωτος ἐκ χειρός. 

ἈΥΡΑΙν. ΦΡΩΝΘΌΝΣΙ 

ΜΈΕΈΜΝΩΝ 

ῬοΟΙΠΧ 4, 110: ὁπότε μὴν ἀντὶ τετάρτου ὑποκριτοῦ δέοι τινὰ τῶν 
χορευτῶν εἰπεῖν ἐν ὠδῇ, παρασχήνιον καλεῖται τὸ πρᾶγμα . ὡς ἐν .ἅγα- 
μέμνονι “Αἰσχύλου εἰ δὲ τέταρτος ὑποκριτής τι παραφϑέγξαιτο, τοῦτο 
παραχορήγημα ὀνομάξεται, καὶ πεπρᾶχϑαί φασιν αὐτὸ ἐν Μέμνονι (4]. 
ἐν ᾿Δγαμέμνονι) Αἰσχύλου. νοῦθα ὡς ἐν ᾿Ζγαμέμνονι «Αἰσχύλου 46- 
Ἰομάδ 586 ἱπαϊοαῦ α΄. ΤΙ πάογῆθβ.  βρίοῖῦ Ποὺ ἀτδπηᾶ ΑΥ. δι. 
9068, π|1 ΒατΊρΊ άθιῃ παθο ἀϊοθπίομι ἔαοϊς: οὐδ᾽ ἐξέπλησσον αὐτούς, 
πύκϑσις ποιῶν καὶ Μέμνονας κωδωνοφαλαροπώλους. 1)6 Ὡυρτπηθηΐο 
οἵ, ῬτοοΙΐ ΟἸτοϑίομι. ρ. 478: Μέμνων δὲ ὁ Ἠοῦς υἱὸς ἔχων ἡφαιστό- 
τευχτον πανοπλίαν παραγένεται τοῖς Τρωσὶ βοηϑήσων . καὶ Θέτις τῷ 
παιδὶ τὰ κατὰ τὸν Μέμνονα προλέγει . χαὶ συμβολῆς γενομένης ᾿Αντί. 
λοχος ὑπὸ Μέμνονος ἀναιρεῖται" ἔπειτα ᾿Δχιλλεὺς Μέμνονα κτείνει. 
καὶ τούτῳ μὲν ᾿Ηὼς παρὰ Διὸς αἰτησαμένη ἀϑανασίαν δίδωσι. 1)6 
γηογίο ΜΟΙ ΠΟ 5 ορ͵586. ἱϑυχοστασίαν ΑΘΒΟΙΥ]Ι οἱ. Η υλδηητι5, 64] 
[πιὸ τοίου οη ἃ βιιβριοαίαν ἤν, 308 321 896. 

128 
᾿" ᾿ , Ν ΄ ᾿ 

καὶ μὴν πελάζει καὶ καταψύχει πνοὴ 
, κι ΄ 

ἄρκειος ως ναύταισιν ἀσκεύοις μολῶν 

Ἐπιρί, 1]. Ρ. 1166, 18: τὴν ἐχεῖϑεν πνοὴν ἄρκιον, εἰς ὃ φέρει 
ἐχεῖνος “χρῆσιν ταύτην “ χαὶ μὴν -α μολών. «Απθοά, ΒοκΙς. Ρ. 44, 
18: καὶ τὴν πνοὴν ἄρκιον " καὶ μὴν ---- πνοὴ ἄρκιος᾽. ἌΘΒΟΙΥ]Ο 1ο- 
ΘΠ νἱμἀἸθαν ΒοΡρ τι 0011, Ἡθϑσοῖι, 1 ἢ. 672; ἀσκεύοις - ψιλοῖς, 
ἀπαρασκεύοις. “Αἰσχύλος ᾿Δγαμέμνονις τὶ «Αἰσχύλος Μέμνονι ΘΟΥΡΟΧΊ. 
γῈΒ,.Ὁ ἄρκιος Τ1ΡΥῚ, ἄρκειος Το οοκίαρ. ὡς ναύτῃσιν Ἰυιιϑί., ὡς ναύ- 
ταισιν 50Υ1051, οὐ ὡς ργδοῖν!υ Βουρ κί. 

124 

χαλκὸν ἀϑέριτον ἀσπίδος ὑπερτενὴ 
Απροί, ῬΟΚΚ, Ρ. 808, 11: ἀϑηρής" ἴσως μὲν ὃ ἀτειρὴς (ἀτηρὴς 

ὁ04,) ἢ ὃ ἀντερειστικός. «Αἰσχύλος ᾿ἡγαμέμνονι (Μέμνονι ὙΥ̓ ΘΠΠδτι 6.) 
“χαλκὸν -- ὑπερτενῆ᾽. ἢ ὃ λαμπρός, ὃ διὰ λαμπρότητα ἀϑρούμενος" 
ν᾿ 

ἢ ὁ ἀϑερίζων καὶ οὐδενὸς ἔχων λόγον διὰ σκληρότητα" 1) ὃ ὀξύς. παρὰ 
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τοὺς ἀϑέρας. οἵ, ΗΠ δ ον. 1». 126: ἀϑερής" ἡ σίδηρος. ἀτειρής (ὑτη- 

οής οοά. .)» ὅταν ϑερίζῃ" ἢ) ϑεριστικός. 1 ὃ διὰ λαμπρότητα ἀϑρούμε- 

νος. ὀξύς. ἢ ἀσταχύων. Λοβο γ]οὰ νοῦθα οογίαμ πο οϊαια ποῖ δ- 

υἰτππί: ἀϑέριστον ἀσπίδων εἰ. ΒΙοΙ 14, 

120 
σὺν δόρει στρατόν 

Αποορά, Οχοι. ν0]. 1». 1323. 17: δουρί: πέντε ἔχει δοτικάς. - ἡ 

δόρει παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἐν ᾿Δγαμέμνονι (Μέμνονι 1,6} ν5115) “ἡ σὺν δόρει 

στρατόν". 

120 
γονίας 

ἩόβΎ ΟΝ. 1 Ρ. 850: γονίας" εὐχερής. «Αἰσχύλος ᾿Δγαμέμνονι (Μέ- 
ἕνονε οἱ, ὙΥ̓ΑρποΥ). 

ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΙΣ 

Μυυίάομποθ, Νουθθβ, ΠΥ σο5. οἰ πβάθη {Ἰ]ορῖαθ {π|556 Ῥγὸ- 
ΒΑ ΌΠΙον βίαϊαπηῦ ΥΥ ΘΙ οΚουιβ οὐ 4111. ὅπ Μυυν ἀομπῖθιιβ, απδη ται 
ΟΟΠΠΡῚ ροίοβῦ, ΑΟΠ]165, απ Ρυθοῖθι5. οὔ πθοθββιίαίο ν]οίτιβ ἴδ Ὲ- 
ἄθιι Ῥαίγοο! πηι ἴῃ ῬΥΟΘ] π’η 'γ6 Ῥδβθιι5 οϑϑϑί, βαπο οϑβοῦ Ὁ Ηθοίουθ 
οοοῖβιβ, τπηοσίππιι ἀοῆθθαί. Νουοϊάθρ ρῬαρηδπι Δ ΟΠΒ1]115. πὶ πονἃ ἃ 
τηδίσθ ἀυμᾶ δοοθρϑδθί, ἤθοοαιθ Ἡθοΐουβ νἹἀθηΐξιν ΟΝ 1580. 
Τὰ ΡΒ ρῖθι5 Ῥυΐδγητιβ οουρτι5 ΜΠῚ ἃ Δ ΘΒΠ]Θ γθάθιμτ.᾽ ἨΒΕΜΑΝΝΥΒ 
Οριαβο. Υ͂ Ρ. 136. Αδβομυαη βϑοπέμβ οϑί Αἰέπιβ ἰὴ Μγυτη ἀρ θιι5 
(ΒΙΌθοοκιι Τιαρ. Τϑαΐ. Ρ. 1158 54ᾳ.). ΔΟΒΠΠΠ]Θιι οὔϊατη ἴπ ΜΙ υτη! ἀομὶ- 
θτι5 ἐδοϊξασηση ἔπ1556. ἐγ] ὅ6Π0]. Αν. Πίδῃ. 911 ΥἹΧ τϑοΐρ. λυ 
Βέναθο Χχ Ππιῖπι5 ἀγατηδεϊβ ρυο]ορο σϑύβιιι ϑογί, ἰὼ Κάικε χτέ.. ἀπο- 
ἰοσο Ῥαινῖο δά Μυσούς γϑυςα] πητι5. Ἐλατρ᾽ ἀθαπι 1Ππᾶᾷ βέβληκ᾽ 
᾿Δχιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέσσαρα Με ἀομῖθτι5 Δβουι ταν ἴῃ ὅθΠο- 
11ο γϑοθηίϊ Αν. ἤδη. 1400. απ Ἰοοο ἔογίαββθ πθ ῃοο 4αϊάθη ἐγ] θπι6η- 
ἄπμῃι, πὸ [Δ ]οσαπι [πα τιμὴ Ἔς Μυυ  ἀομ 5 τηθιηογαίπη οὐ ἀδιητι8. 

ΕΣ ΎΙ 

τάδε μὲν λεύσσεις. φαίδιμ᾽ ᾿Δχιλλεῦ, 
δοριλυμάντους Δαναῶν μόχϑους 
οὗ. . . εἴσω κλισίας 

ΒδΥΡΟΟν. ΡΒ. 18θς.8: προπεπωκότες. ἀντὶ τοῦ προδεδωχότες. --- ἐν 
ἀρχῇ δὲ τῶν Μυρμιδόνων “Αἰσχύλος (αἰσχύλου ΑΒῚ “τάδε --- κλισίας. 
ΑΥ. ἴδῃ. 992: “ τάδε ---- ᾿Αχιλλεῦ᾽ (ν8. 1). ΠῚ 56110].: ἔστε δὲ ἀρχὴ 
αὕτη Μυρμιδόνων “Αἰσχύλου. ν5. ἃ οὖς σὺ προπίνεις εἴσω κλισίας οἷ. 
ΒΙοιηἤ 6] πι5, οὖς προπεπωκὼς εἴσω κλισίας Ἠ ΘΑ. ἶπ8. 

128 
ὍΣ Φ 5 » 3 

Φϑιῶτ᾽ ᾿Δχιλλεῦ. τί ποτ᾽, ἀνδροδάικτον ἀκούων 
Ἁ 3 

ἰὴ κόπον. οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; 



ΑἘΕΠΟΗΥΤΙ Φ τῷ 

ΑΥὐ. Βδη. 1364: " Φϑιῶτ᾽ --- ἀρωγάν :᾽ ἈὈ1 50}10].: ἔστι δὲ ἐκ Μυρ- 
μιδόνων “ἰσχύλου. ϑ΄ομοΠ οι γθόθηβ: τοῦτο ἀπὸ τῶν πρέσβεων πρὸς 
᾿Δχιλλέα Αἰσχύλος πεποίηκεν" ἔστι δὲ ἐκ Μυρμιδόνων. Μογδιπη α106- 
ὑπ ΟΡ ῦ δ ΑΥἸΒΙΟΡ Δ μ65. 1ὐδη. 1267 1271 1275 1277. οἷ. δ6}0!. 
(ςοἄ. Βαγοςς.) νβ8. 1267: ἰστέον ὅτι τὸ “ἑἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾽ 
ἀρωγάν᾽ παίζων πανταχοῦ ἐπιφέρει. κυρίως ἐκείνων τῶν ἰαμβείων 
ὄν. τοῦ " Φϑιῶτ᾽ ᾿Αχιλλεῦ᾽. β0Π|0]. γ5. 1275. (5 ΑΠΠου Κι] ἀὰ5 
γ. ἰή): ὡς ἐφυμνίῳ δὲ κέχρηται τῷ " ἰήἥκοπον οὐ πελάϑεις᾽ (ἐπ᾽ ἀρω- 
γάν Δα ὅτι1485). Νουθὰ Φϑιὼῶτ᾽ ᾿Δχιλλεῦ δᾷ ΟἸπορβίαμι ἀν] ἀθηάπῃηι 
ἀοίογϑιὶ δ γα (ὐμι. 3 Ρ. 760) ἰθβίθ ΔΈΙομδΘΟ ΧΗ ν. 561 1), αὶ 
ΘδυιβΆ τη δαάι Ῥδυτιηὶ ΡΓΟΒΑΡΊ]ΘΙΩ, διὰ τὸ ἐν τῇ αὑτοῦ αι. συν- 
εχῶς τὸ " Φϑιῶτα᾽ λέγειν. ΜΗΛ ᾿Αμλλεῦὶ ᾿Δχιλεῦ Αὐἱδιορ]ιδηῖ5 ΠΌΥῚ 
ἀοίουϊοσθθ. γ5. 3 ἑήκοπον 1ἰῦτ], ἰὴ κόπον Ἡ αι ἶπ5. 

129 
δεκέμβολος 

ΚΠ]. ΑΥ. Αν. 1266 τριέμβολον --- μήποτε, δὲ καὶ πλοίου τις ἦν 
κατασκευή. καὶ γὰρ δεκέμβολον Αἰσχύλος εἶπε τὴν τοῦ ῦ Νέστορος ναῦν 
ἐν Μυρμιδόσιν. Θ᾽τΑΙΠτοΥ αἸ4ἀ5 ν, τριέμβολον. 

190 

ἐπ᾿ ἀετὸς δὲ ξουϑὸς ἱππαλεκτρυὼν 
στάζει. . ϑέντων φαρμάκων πολὺς πόνος 

Ἄν Το, 1170: κάτα φεύγει πρῶτος ὥσπερ ξουϑὸς ἱππαλεκτρυὼν 
τοὺς λόφους σείων. αὧϊ 680]. οοὔ. οη.: τοῦ παρ᾽ Αἰσχύλῳ πολλά- 

κις (1. ἐν -Μυρμιδύσι) κληϑέντος ἱππαλεχτρυόνος. ὃν ἀεὶ κωμῳδοῦσι 
λεχϑέντοι ἐν Μυρμιδόσι (Ι. πολλάκις) μέμνηται. ἄλλως. ὃ “Αἰσχύλος 
- ἀπὸ δ᾽ αὖτε --- πόνος. Ατ. Αν. 800: εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς μεγάλα πράτ- 
τει, κἀστὶ νυνὶ ξουϑὸς ἵππαλεκτρυών. 1 ὅ0Π0]. νβ. 799: παρὰ τὰ 
79 ἀφέντα ἔκ Μυρμιδόνων “Αἰσχύλου. Αὖς Βδη. 982: ΔΙΟΝ. ἐγὼ γοῦν 
ἤδη ποτ ἐν μακρῷ χρόνῳ νυχτὸς διηγρύπνησα τὸν ξουϑὸν ἵππαλεκ- 
τρυόνα ξητῶν, τίς ἐστιν ὄρνις. ΑΙΣΧ. σημεῖον. ἐν ταῖς ναυσίν. ὠμα- 

ϑέστατ᾽. ἐνεγέγραπτο. αὉ1 60]. : προείρηται ὅτι ἐκ τῶν Μυρμιδό- 

νων ἐστὶν ἐπὶ νεώς ἐπὶ --- ἱππαλεκτρυών᾽ (γ8, ΣῈ ᾿ ἀπὸ δ᾽ 

αὖτε ὅ61.01. ΑΥν. Ῥαο., ἐπὶ δ᾽ αἰετὸς ὅ610]. ΑΥ. ἤδῃ., ἐπ᾽ ἀετὸς δὲ 

ΒΟΙΡ51. ἱππαλεκτρυόνας ΛΘΒΟΠΎ]ΘΟΒ. ὀοπηομογαῦ οἰΐϊαιη Αὐ. Ἰύδη. 
927 (οἵ. ἔν, 484). νβ8. 3 στάζει κηρόϑεν τῶν οοἄ. ὕοη. βοοιηματπη 
Τιπἀογῆϊμι, στάζει κηρ. ϑέντων βοοππάπιηι ΒοΙκίκουτη, στάξει κρι- 

ϑέντων οἰ. ΗΘυτηδῃη8. 

191 
σέβας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐκ ἐπῃδέσω, 
ὦ δυσχάριστε, τῶν πυκνῶν φιλημάτων. 

Αἴ. ΧῚΠ ν. 602 Τὰ ἀο ῬΙΓΟΤΌΣΤΙ ΠΣ. ὩΙΠΟΥΘ ἀἰββουθηβ: “Αἰσχύλος τε 
καὶ Σοφοκλῆς ἀναφανδὸν ἔφασαν. ὃ μὲν ἐν Μυρμιδύσι " σέβας ---- φι- 
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λημάτων ἢ. ὑ δ᾽ ἐν Κολχίσι χτέξ. Ἰὰς. Μον, Ρ. 7501 Ο: πρόσλαβε δὲ τῷ 
Σόλωνι καὶ τὸν “ἰσχύλον λέγοντα "σέβας ---- γιλμέτων᾽ . ν 8. 3. 510 
Ρ. οὐ ἔα). ποι. παρθοῖ ΤἸαίανο 5. Μοῦ. γ. Δ, 1 οοτμ ΤΌΒΡΙΟΙΙ 
ΑΥομ οι ΧῊΠῚ »- 60] Α: καὶ “Αἰσχύλος πῆρ ὧν ποιητὴς καὶ Σο- 
φοχλὴς ἡγον εἰς τὰ ϑέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν τοὺς ἔρωτας. ὁ μὲν 
τὸν ᾿Αχιλλέως πρὸς Πάτροκλον. ὁ δ᾽ ἐν τῇ Νιόβῃ τὸν τῶν παίδων. 
ἴΐου ΤΪδί. ἌΣ ΠΡΟΣ. Ρ. 180 Α: “Αἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ φάσκων ᾿Αχιλλέα 
Πατρόκλου, ἐρᾶν. ὃς ἣν καλλίων οὐ μόνον Πατρόκλου. ἀλλὰ “καὶ τῶν 
ἡρώων ἁπάντων καὶ ἔτι ἀγένειος. ἔπειτα νεώτερος πολύ. ὡς φησὶν 
Ὅμηρος. νϑ. Ι ἅγιον ΑἸ... οἷ. ΡΙαξ,, ἁγνὸν Οδμπίον. οὐκ ἐπῃδέσω 
ΑἸπομδοὶ 1, (αὉ] οὐκ ἐπιδέσω ΡῚὴ. οὐ ̓ κατῃδέσω ῬΊΟΙ Υ8.8 πυκνῶν) 
πικρῶν ῬΙαί. Μον. Ρ. 7951. 

132 

μηρῶν τὲ τῶν σῶν εὐσεβὴς ὁμιλία 

Τλιοῖδμτιβ Αὐιον. ὁ. δ4 νο]. 3 Ρ. 457: οὐδὲ γὰρ ὃ Πάτροκλος ὑπ᾽ 
“Δχιλλέως ἠγαπᾶτο μέχρι τοῦ καταντικρὺ καϑέξεσϑαι - ἀλλ᾽ ἣν καὶ 
τῆς ἐχείνων φιλίας μεσῖτις ἡδονή" στένων γοῦν ᾿Δχιλλεὺς τὸν Πατρό- 
κλου ϑάνατον ἀταμιεύτῳ πάϑει πρὸς τὴν ἀλήϑειαν ἀπερράγη. “ μη- 
ρῶν ---- ὁμιλία’ κλαίων (χαλλίω γε] καλλίων ΠΟΥ, ὀονγοχῖ 1) οΟὈγ δ Θι5). 
ΑΘΒΟΠΥ] 6556 γούϑατῃ ἱπά]οαν ῬΟΥΒΟΏΤΙΒ ΠῚ Ἐὰν. Μ6α. 750. 
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καὶ μήν. φιλῶ γάρ. ἀβδέλυκτ᾽ ἐμοὶ τάδε 

Απροά. Β6ΚΚ. Ῥ. 821,29 οἱ Βαϊ448: ἀβδέλυκτα - ἃ οὐκ ἂν τις 
βδελυχϑείη καὶ διύγενεώνειε: τραγικωτέρα δὲ ἡ λέξις. Αἰσχύλος Μυρ- 
μιδόσιν (Μυρμ. οἴη. Αποοᾶ. Βοκκ.) “ χαὶ --- τάδε. 5 ]Πον Ζομ. 
Τιοχ. ᾿ 9, πὶ ροοίλθ οὐ ἔδυ]. 6 πόοιηθὴ οἵη... δἰοτῦ ὰ Απθοά, Ῥαυβ. 

νῸ]. 4 Ρ. 85, 38. φιλῶ γε καβδέλυκτ᾽ ΒΘΚίκοστιβ. ἀβδέλυκτ᾽ ἐμοὶ] 
ἀβδέλυκτά μοι Αποοά. Ῥατΐδ. 
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᾿ἀντίλοχ᾽, ἀποίμωξόν μὲ τοῦ τεϑνηκότος 
τὸν ξῶντα μᾶλλον τἀμὰ γὰρ διοίχεται. 

ΑΥν. Εἰοο]. 892: ᾿Δψτίλοχ᾽ -- διοέχεται. Ὁ] ὅ6Π0]. (οἴ. δαϊά. ν. 
ἀποίμωξόν με): παρὰ τὸ ἐξ “Αἰσχύλου Μυρμιδόνων “᾿Αντίλοχ᾽ --- μᾶλ- 
λον᾽. Ἐπίδπι νουρα τἀμὰ γὰρ διοίχεται οΧ ΑΘβΟθγ]Ὸ τοροίία 6956 
νίάτ Οἰαἴαϊκου. τ. 1 τοῦ τεϑνηκότος] τοῦ τριωβόλου ἰοοδι5 5 Ποῖ 
Αὐϊβίορ!δαποθ.  ουθα δῦ Δ ΘΠ1]115. οα] Ῥ δίσοο!! Ἰη θυ 6 οἵ 1 τι Ππ|Π| 
αἰία τ ΑἸΦΠ]ΟΟΙ τι. 
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ὧδ᾽ ἐστι μύϑων τῶν Διβυστικῶν κλέος, 
2 » Ἁ 3 Ν 

πληγέντ᾽ ἀτράκτῳ τοξικῷ τὸν ἀετὸν 
ΤτΗΑα, ΘΟΒΆΑΕΟ. ΕΕΛΑΟΜΕΝΤΑ. 9 
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εἰπεῖν ἰδόντα μηχανὴν πτερώματος" 
τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων. ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς 
ἁλισκόμεσϑα. 

ΓΑν, ἄν. 808: ταυτὶ μὲν ἠκάσμεσϑα κατὰ τὸν Αἰσχύλον" ἐτοθος Ξ: 
πτεροῖς (γ5. 4). ὉΠῚ 0110]. γ5.807: κατὰ τὸν “ἰσχύλον] ἐκεῖνος γὰρ 
“ιβυστικὴν αὐτὴν καλεῖ παροιμίαν “ὡς -- ἁλισκόμεϑα᾽. πεποίηκε 
γὰρ ὃ Αἰσχύλος, αἰετὸν τετρωμένον λέγοντα ταῦτα. ἐπειδὴ εἶδε τὸ βέλος 
ἐπτερωμένον καὶ ἐμπεπαρμένον αὐτῷ. 8610]. ν5. 808: ὅλον τοῦτο ἐκ 
Μυρμιδόνων Αἰσχύλου. Ἐκ β6Π0 1115 ἰαθο τορϑεϊ δυϊἀαβ ν. ταυτὶ 
μέν οἱ (απο ἰοοο ν5. 1 ΟΠ.) Υ. οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων. ΤΙορ ΘΠΙΔΠτΙβ ῬτδοΥ. 
Ῥ. 180: “ιβυκὸς δὲ αἶνος ἀπὸ τοῦ ἔϑνους εἰρῆσϑαι λέγεται, ἀπὸ “4. 
βυός τινος" οἱ δὲ Κύβισσαν εὑρετὴν γενέσϑαι τοῦ εἴδους τούτου. ὡς 
«Αἰσχύλος διασαφεῖ " ὧδ᾽ --- κλέος (γ5. 1). νβ8. 1 ὧδ᾽ Ὀΐορ., ὡς δὲ 
5680]. Ατ., ὅδ᾽ 5614. “Τ“ιβυστικῶν) “Διβυκῶν τὸ ῖορ. κλέος]. λόγος 
50Π0]. ΑΥ. οἱ ὅα1α, νΒ. 2 αἰετὸν 1101]. ν5. ὃ μηχανὴν] τὴν μηχανὴν 
τοῦ βα 1488 Υ; οὐχ ὑπ’ ἄλλων. γ8.. 4 τη] τρί᾽ οῖπηῦ. ΑΠ. ΧΙ Ρ. 
404 Β: καὶ ταῦτα οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων. ἀλλὰ τοῖς σαυτοῦ πτεροῖς κατὰ τὸν 
ϑαυμάσιον «Αἰσχύλον ἁλίσκῃ. ΑὙἸΒΌ1408 γ0]. 2 Ρ. 17: εἰ δ᾽ αὖ βού- 
λει.- τὸ τοῦ Αἰσχύλου. τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων. ἀλλὰ τοῖς αὑτοῦ πτεροῖς. 
ἃ ϑρυλεῖς ἐν ἐκείνοις τοῖς λόγοις ἁλίσκῃ. ἼῬΙοπγβῖυϑ ΗΔ]. 46 δάμηϊν. 
νἱ Ἰομηοβίμ. ὁ. 7 νο]. 6 Ρ. 971: τὰ νῦν γὰρ οὐκέτι πόρρω διϑυράμ- 
βων τινῶν φθόρυμον [τάδ᾽ οὐχ ὑ]π’ ἄλλων. [ἀλλὰ] τοῖς αὑτῶν λό- 
γοις ἁλισκόμεϑα [κατὰ τὴν τραγῳδί]αν. δαιμονιώτατε Πλάτων (ἴα 
Ἰοστπτη τας] ππτὴ τοδί Ῥουβοι8). (ἀα]θμτιβ ΛΟ]. ὅ. Ῥ. 806 (ν0}. 1 
Ρ- 280 δα. Β851]., νο]. ὅ Ρ. 144 ΟἸαχί.) : καὶ τύχ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων ἀλλὰ 
τοῖς αὑτῶν πτεροῖς ἁλισκόμεϑα. ῬΒΗΟ Ταῦ: τοῦ μὸ Ὁ. 501: τὰ δ᾽ οὐχ 
ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς ἁλισκόμενα. φησὶν ὃ ̓τραγικός. 

Τυπϑί. Π, Ρ. 682, 85: καὶ ταῦτα οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων. ἀλλὰ τοῖς αὐτοῦ. τρα- 
γωδικῶς εἰπεῖν. ἁλισκόμενον πτεροῖς. οἵ. δι ἯΣ πάγας (βομοΙ. 
Λ660},. Αρ. 822 Ρ. 509 οἵ. Μτμα.): χαὶ τοῦτο δήπου τὸ “ϊσχύλου. 
τοῖς ἑαυτοῦ πτεροῖς περιπεσὼν καὶ ἐνσχεϑεὶς ταῖς πάγαις, ἃς ἄλλοις 
ὑφῆκε Ἐ). νΒ5. ἁλισκόμεϑα ΡΙονίαιο, ἁλισχόμεσϑα ϑ'α1485 ν. ταυτὶ μέν. 

Ἔ) ΒΙΜΜΠΓΟΙ 411] Ἰοθαθὶ βυιμΐ, Του ίαβ5ο. οὐ 10: ΔΟΒΟΠΥ Ιθουτιι νΘΥ ΟΥ̓ ΠῚ 
ἸΠ0Π10165. Πγνόουν ὃ δείλαϊ ον, τοῖς ΡΥ Ὑαμας ἁλισκόμενος ατο- 
ΒΌΡΙΙΒ ΝΥ 55. ἀρ δῦ. 1 ἴῃ Ολ]Π]δηαϊ Β10]. Ῥαῦν, νο]. ὁ ν. 036 Ο. τοῖς ἕαυ- 
τοῦ πτεροῖς ἕάλως Ῥγοοορίπβ. ὅδΖ. Πρ δύ. 02 1ῃ. Μϑ81ὶ ΟἹ]α55. Διιοῦ. νο]. 4 
9 40.- φῇ οἰκείοις πτεροῖς καὶ λόγοις ἁλίσχῃ ΑΥΙΒΌΙΔΟ5 γ0]. 2 γΡ. 624. 

εἶβὸ οἰκείοις γάρ, φησί (56. Τυϊΐαπιι5), πτεροῖς κατὰ τὴν παροιμίαν βαλ- 
λόμεϑα ΤΠ οοάογοῦιιβ Ηϊβύ. 00]. ὃ, 4 νο]. 8. ν. 921. τοῖς σοῖς ἁλίσκῃ 
πτεροῖς μὲν οὖν οὐκ ὧν εἴποιμι, τέως δὲ λόγοις Ῥαοίγηι. Ρ. 104. τοὶς 
οἰκείοις ἁλώσῃ πτεροῖς ὅ61101]. Ἰλιοίδηϊ Ρ. 118. τοῖς ἰδίοις “κατὰ τὴν πα- 
ροιμίαν ἑάλωσαν πτεροῖς δον α 5. ΜΙ]. ν. 139. τοῖς ἐμοῖς, τὸ τοῦ 
λόγον, κατ᾽ ἐμοῦ κέχρηται πτεροὶς Ἡο]λοάονιι5 2, 88, ἡττωμένους ἐν 
ἅπασι καὶ οἰκείοις, τὸ τοῦ λόγου, πτίλοις (πίλοις ο.}) ἁλισκομένους 
για Μαχίη Οοηΐ, νόο]. 1 ῬὉ. ΧΎΣΙΙ. 
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᾿ 190 
ὁπλῶν ὁπλὼν δεῖ 

Αν Αν. 1420: πτερῶν. πτερῶν δεῖ" μὴ πύϑῃ τὸ δεύτερον. αἱ] 
5.60]. : παρὰ τὸ “ἰσχύλου ἐκ Μυρμιδόνων “ὅπλων ὅπλων δεῖ". 

191 
ἄγρεμον 

ἨΡγ ΟΝ. 1 γνὲ 6: ἄγρεμον" τὸν κάμακα. ἀπὸ τοῦ αἵρεῖν (τ μΑ] πὶ 
ἀγρεῖν) καὶ λαμβάνειν. ἤγουν ἀγρεύειν: ἢ λαμπάδα. ἢ δόρυ. Αἰσχύ- 

λος δὲ Μυρμιδόσιν (μυρμήξ ὁ04.) ἀγρέμονα τὸν ἐπιμήνιον. “Ἰ Θοῖππι5 
[ουίαβθθ 50} ἱρύππι οδί ἁρπά Τανουίπιπη “ἰσχύλος ἐν Μυρμιδόσιν, 
ὨἶδΙ αποά ἀγρέμονα. ΠΟῚ ἄγρεμον: ῬΟΒΌΪΒ8Θ νι ἀοίαν ΔΟβομγ 5. “τὴ 
πονὰ ο]οβδα οϑὲ ἀγρέμονα τὸν ἐπιμήνιον᾽. ἨΒΕΜΑΝΝΥΞΒ. 

195 
ἐγκουράδι 

πο Ν 1 νη. 1072: ἐγκουράδες" τὰ ἐν τῷ προσώπῳ στίγματα. καὶ 
οὗ ἐν ταῖς ὀροφαῖς γραφικοὶ προσώπων πίνακες. ἔστι γὰρ κουρὰς ἢ 
κορυφὴ (ὀροφὴ βέστιν 15) καὶ ὃ γραπτὸς πίναξ. ἐγκουρὰς δὲ γεγραμ- 
μένος. “Αἰσχύλος -Μυρμιδόσιν. 1ῖᾳοχὴ 3 Ῥ.- εὐϑᾶν: κουράς" ἡ ἐν τοῖς ὁρο- 
φήμασι γραφή. ὀροφικὸς πίναξ. παρὰ δὲ Αἰσχύλῳ ἐν Μυρμιδόσιν 
ἀμφιβάλλει (ἀμφιβάλλεται Ἡουτδππτι5) ἐνχουράδι. ἔστι δὲ ἐγκουρὰς 
ὀροφικὸς πίναξ. ἡ ἈΡρατγοί ἀπθιζαββο ρυδιητηδίϊοοβ, πἴσπιηι ἐγχου- 
ράδι ἀπ ἐν κουράδι 5ογρ5ἰββοῖ Αοβομυπιβ᾽. ἨΒΉΜΑΝΝΥΒ. ΟΥ̓ 1,ο- 
Ῥϑοῖτιβ Ῥδίμο]. Ῥ.Ο]. Ρ. 451. 

ΜΎΥΞΟΙΥ 

1)6 Αϑβόμυ]θο ἀταιπαίο Ἰμ 6 ]]Θρτιηΐ Ἰοοιπη ΑὐἹβίο 118 ΡῬοοί. ὁ. 34 
Ρ. 1460 ἃ 832: τούς τε λόγους μὴ συνίστασϑαι (56. δεῖ) ἐκ μερῶν ἀλό- 
γῶν. ἀλλὰ μάλιστα μὲν μηδὲν ἐ ἔχειν ἄλογον. εἰ δὲ μή. ἔξω τοῦ μυϑεύ- 
ματος; ὥσπερ Οἰδίπους τὸ μὴ εἰδέναι πῶς ὃ “άιος ἀπέϑανεν. ἀλλὰ 
μὴ ἐν τῷ δράματι, ὥσπερ ἐν Ἤλέκτρᾳ οἵ τὰ Πύϑια ἀπαγγέλλοντες ἢ 
ἐν Μυσοῖς ὃ ἄφωνος ἐκ Τεγέας εἰς τὴν Μυσίαν ἥκων. αὶ ὁ 0 ἄφωνος 
ἀἰοῖσαν ΠΟΙ ΟΡ τιβ, οἵ, ΑἸΩΡ]Ν5 Οομι. ὃ Ρ. 818: ἔκυψεν ὥσπερ Τήλε- 
φος πρῶτον σιωπῇ. καὶ δικαίως τοῦτό γε" ἅπαντες. ἀνδροφόνοι γάρ 
εἰσιν ἑνὶ λόγῳ. ΑἸοχἰε Οὐμι. ὃ Ρ. 467: δειπνεῖ δ᾽ ἄφωνος Τήλεφος 
νεύων μόνον πρὸς τοὺς ἐπερωτῶντας τι. 
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Ἰὼ Κάικε Μύυσιαί τ᾽ ἐπιρροαί 
δέσαν, ΧΤΠ γ. 616: δεῖ δ᾽ ἐκ τοῦ Τήμνου ποταμὸς Μύσιος ἐμ- 

βάλλων εἰς τὸν Κάικον ὑπὸ ταῖς πηγαῖς αὐτοῦ, ἀφ᾽ οὗ δέχονταί ἘΡΗΣ 
εἰπεῖν “Αἰσχύλον κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ ἐν Μυρμιδύσι προλόγου "ἰὼ 
--- ἐπιρροαζ᾽. Μδογοθῖ5 δαί. ὅ, 30, 16: ἰνῳ ἀν οι --' τνογϑαρ Πῳ- 
δῖα αγύᾶὰα, αὐἸμιϑογὶ ροίοδί (6518 Αδερδνΐμε, ἰὼ --- ἐπιρροαί᾽. Ῥοορίδο 

9.Ἐ 
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οὲ {χ. π. οὔϊ. ὅ9Π0]. ΤΠ ορ] δορί. Ρ. 168. ἰσαθοιθιη ἀπ ΒΟΥ Ρ51556 
αὶ ἀΘθυῖσϑο βουῖθονο ἐν υσοῖς νά Ῥδανν τ185. 
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ποταμοῦ Καΐκου χαῖρε πρῶτος ὀργεῶν. 
εὐχαῖς δὲ σώξοις δεσπότας παιωνίαις 

ΡῬιιοῖ. [μοχ.Ψἄ Ρ- δ84, 19 οἱ 514. ν. ὀργεῶνες: - ἤδη δὲ μεταφέ- 
ροντὲς καὶ τοὺς ἱερέας οὕτως ΠΡ Ή ΡΤ πε “ἰσχύλος ἐν Μυσοῖς τὸν 
ἱερέα τοῦ Καΐκου προσαγορεύων “ ποταμοῦ - παιωνίαις᾽. Π]τρόοον. 
γ. ὀργεῶνας Ρ. 139, 4: οἵ μέντοι ποιηταὶ ἔταττον τοὔνομα ἁπλῶς ἐπὶ 
τῶν ἱερέων. ὡς τ ντίμοχός τέ που καὶ “Αἰσχύλος ἐν Μυσοῖς (μύσταις 
ΒΟ). ν5. 3 σωίξοις ΡῬ]ιοί., σώσεις (ν 6] δώσεις οἱ δώσοις) ὅ.14. τηοχ 
παιωνίας ὅ΄υϊάα. 

141] 
Οἷος 

Θ ΓΘ μδμι5. ΒΥΖ. Ρ. 487, ὅ: Οἷος. πολίχνιον Τεγέας. «Αἰσχύλος 
Μυοοῖς. 

ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ 

Τοιναίορίαθ Τισοῦγροαθ ἀτδιηᾶ ἰουϊαμη, οἵ. ἔν. ὅ9. Νεανίέσκους 
Ἡδυιηδηητι5. αἿΟῚ σβρὶ δῖαν ᾿πν πο 5 ΤΠ ἀοηο5 γϑοθρίο ΠΟΥΪ ἀ61 σαι 
βᾶοτα Βαοομῖοα ΘΟ] θυ δηΐθ3. 

142 

σαύρας ὑποσκίοισιν ἐν ψυκτηρίοις 
ΑἸ. ΧΙ Ῥ. δ08 ( Νίκανδρος δ᾽ ὃ Θυατειρηνὸς καλεῖσθαί φησι 

: ψυκτήρια καὶ τοὺς ἀλσώδεις καὶ συσκίους τόπους τοὺς ω) ϑεοῖς ἂἀν- 

ἑιμένους.. ἐν οἷς ἔστιν ἀναψῦξαι. “ἰσχύλος Νεανίσκοις “ σαύρας --- 

ψυκχτηρίοις᾽. αὖρας οἷ. 1.Κ. ὑποσκίοισιν ΑΟ, ὑπηκόοισιν ῬΎΤ). 

140 
ἀρείφατον λημα 

Πρό οΙ.. ΕΡ. 6522: ἀρείφατον λὴμα᾽ ἰσχυρόν. ἀντὶ τοῦ ἼἌρει ἐοι- 
κός (ἀντιάρει ἐοικώς οοαοχ)ὴ. “ἰσχύλος Νεανίσκοις. 

υὰς 144 
ἀφοίβατον 

Ποβγο}. 1 Ρ. 646: ἀφοίβατον᾽ ἀκάϑαρτον (ἀνακάϑαρτον οοἴοχ). 
“Αἰσχύλος Νεανίσκοις. (ὑουτϊριιην ἀφοίβαντον 5ἰου βου τι" Ἑλππη. 
257, 4πᾶὸ ΤὈγτπὰ τὴ]}Π1 νἱθδοσα ν᾽ ἀοίαν; Γογίαθβο ἀφοίβαστον Ἰοροι- 
ἄπιπὶ οτιπὴ δ] τηδβο. 

145 
Ὀχτώπας 

ῬΊιοί, ΠοΧχ. Ρ. 826, Ὀκχτώπαν ποταμὸν “ϊσχύλος διαπέπλευκε 
Νεανίσκοις. ὀκτώπας. ἐὰν ὃ σκορπίος. ὀχτώπους. ἢ ὃ μακρὸς ὀχτὼ 
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ποδῶν. Ῥτεδοοοάπην Ἰιὰοο: ὀχτώπηχυς καὶ ὀχτώπους. Φιλήμων. 
ΠΟΥ πτι5. ἸΘοῖτηὶ αἷς. νοϊαϊξ ἴῃ οὐ 61 ΤΟΑΙρῚ: ὀκτώπηχυς καὶ 
ὀκτώπους. «Αἰσχύλος Νεανίσκοις. Φιλήμων ὀχτάπουν .. “ποταμὸν δια- 
πέπλευκεν ὀχτάπους᾽". ἤτοι ὃ σκορπίος. 1) ὃ μακρὸς ὀκτὼ ποδῶν. ὁα] 
οοηϊθοίαγαο πον Τνοί ΠΟ ΟΠ ἶπι5 2 Ρ. 729: Ὀχτώπας ποταμός. 

ΝΕΜΕΑᾺΛ 

ἸλοβΡ οἶδιν πος ἄναμια, οὐἶπ5. ποι ἰπὶ πηϊ ἀοθ μι 5. Γ Ὀτ]Π τι 
ὀδία]ορο ἴῃ ὅθ ο], ΤΙ. ΟΝ ΡΙΟΙ. Ρ. 425: τὰ Νέμεα φασιν ἄγε- 
σϑαι ἐπὶ Ὀφέλτῃ - ἄλλοι δέ. ὧν ἐστι καὶ Αἰσχύλος. ἐπ᾽ ᾿“ρχεμόρῳ 
τῷ Νεμέας παιδί. Ἡ οὐμηδηπο οἰπβάομι {Π]ορῖαο Νοιαθα ἔπ|556 ν]46- 

τὰν αἴχψπιο Ἡνρβίρυϊο: οἵ, Αρο]]οά. 8, 6, 4. 

ΝΗΡΕΙΔῈΣ 

γΙάο ααδὸ 46 Μυτι ἀομ θιι5 ΑἸ Χίτητ5 ᾿. 31. 

140 

δελφινηρὸν πεδίον πόντου 
διαμειψάμεναι 

Ξ0Π0]. ἔπιν. ῬΊΙοθη. 209: ἀκάρπιστα δὲ πεδία τὴν ϑάλασσαν φη- 
σίν --- καὶ Αἰσχύλος Νηρεΐσι “ δελφήνηρον --- διαμειψάμεναι". ν5. 1 
δελφήνηρον Ηανῃ., δελφινορὸν νο] δελφίνορον 411], δελφινοφόρον 

Βαγποϑῖπβ, δελφινηρὸν ἩοΥΙΠΔΉΠΙΙ5. 

147 

ἐναροκτάντας δὲ φϑογγ . . . κότος ὑψοῦ 
τέλος ἀϑανάτων ἀπολείψει. 

Ηόβγοι. 1 Ρ. 1314: ἐναραφόρος" σκυλοφόρος. ᾿ἐναροκτάντας --ς 
ἀπολέψει᾽". «ἰσχύλος ἐν Νηρεΐσιν. οἵ ὑπομνηματισταὶ παρὰ τὸ οὐχ 
ὁσίη φϑιμένοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσιν εὐχετάασϑαι᾽ (Ο4. Χ,, 413). ἵνα ἢ ὃ 
νοῦς. ὃ δὲ ἐναροχτάντας ϑάνατον (ϑάνατος Ηδρτπδιπα5) μη ἐπιχαυ- 
χώμενος τὸ ἐκ τῶν ϑεῶν τέλος ὑψοῦ ἀπολείψει. τὰ τῶν ἀϑανάτων 

ὕψη. καὶ ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἥξει. Τυυσϑί. Π. ν». Ἵ5]7, 50: ἐκ τοῦ ἐναίρειν 
καὶ κτείνειν ἐναροκτάντας ὃ ϑάνατος. γ5. 1 ἐναροκτάντας δὲ φϑόνος 

αὐχαῖς ἔγκοτος ὑψοῦ οἱ. Ἡρηϊηδημπτ5. Ψ5. 3 ἀπολέψει οοα., ἀπολεί- 
ψει Μαβυτστι5. Δ βομγ πη Δ ἀ]α͵556 ἥξει τ᾽ ἐχϑοούς οΧ ἩΘΘγΟΒΙ ἃ ἴη- 
τογρτοίδεϊομο καὶ ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἥξει ο0116ρ 1. Ἡ ΘυτηδΉμτι85. 

148 

κάμακος εἶσιν κάμακος γλώσσημα διπλάσιον 
Ξ6Π0]. Ῥιμά. Νρηι. 6, 85: δίκρουν γὰρ ὥστε δύο ἀκμὰς (αἰχμὰς 

Ἠθντη.) ἔχειν καὶ μιᾷ βολῇ [ὥστε] δισσὰ τὰ τραύματα ἀπεργάξεσϑαι. 
καὶ Αἰσχύλος ἐν Νηρεΐσι “ κάμακος - διπλάσιον ἢ. κάμακος δ᾽ εἰσιν 
γλώσσημα διπλοῦν (γ61 δικροῦν) οἷ. ἩοΥμμαπητιβ, τηδ] τι εἶσιν κόμα- 
κος γλώσσημα διπλοῦν οὐτὰ Βοίῖο. 
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149 

ἀϑήρ 
δυο. 1 Ρ. 127: ἀϑήρ" ἐπιδορατίς.. μεταφορικῶς. “Αἰσχύλος Νη- 

ρεΐσι (νηρεῖ οοἀοχ)ὴ. Δπορᾷ. ΒΟΚΚ. Ρ. 858, 17: λέγεται δὲ καὶ ἡ ἐπι- 
δορατὶς ἀϑήρ. 

ΝΙΟΒΗ 

1)6 τηγίμο οἵ. ΗἩγρίμι 0. 9. Αγρο]]οά, ὃ, ὅ, 6. 5610]. 1]. δὼ, 602 
Ον. Μοι. 6, 146 5844. ΝιοθΙ αυτὴ θη Θσ τη ΘΧ ΑΘβΟΠν]Ὸ ὁομηο- 
τηογαΐ ΒΟΠΟ] ἴσαι ἔπι. ῬΊΙΟΘΙ. 159: περὶ δὲ ὅδε πλήϑους τῶν Νιοβι- 
δῶν αὐτὸς Εὐριπίδης ἐν Κρεσφόντῃ φησί " καὶ δὶς ἕπτ᾽ αὐτῆς τέκνα 
"Νιόβης ϑανόντα «Ἵοξίου τοξεύμασιν᾽. καὶ “Αἰσχύλος ἐν Νιόβη καὶ 
᾿Δριστοφάνης δὲ ἐ ἐν ΖΔράμασιν ἢ Νιόβῃ ὁμοίως ζ΄ αὐτὰς λέγουσιν, εἶναι 
δὲ ἑπτὰ καὶ τοὺς ἄρ φρένας. Ὑ ϊα ΑΘΒΟΒΥΠ Ρ. ὃ, 10 (ΥΥ ὀβίθσυτα. Βιογρ. 
Ρ- 119, 85): διὰ τὸ πλεονάξειν͵ τῷ βάρει τῶν προσώπων κωμῳδεῖται 
παρ᾽ ᾿Δριστοφώνους. ἐν μὲν γὰρ τῇ Νιόβῃ Νιόβη (Νιόβη Δα 1 
ΒοΙΙι8) ὃ ἕως τρίτου μέρους ἐπικαϑημένη τῷ τάφῳ τῶν παίδων. οὐδὲν 
φϑέγγεται ἐγκεκαλυμμένη: ἔν τὲ τοῖς Εχτορος λύτροις ̓ Δχιλλεὺς ὃ ὁμοίως 
ἐγκεκαλυμμένος οὐ φϑέγγεται πλὴν ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα πρὸς Ἑρμὴν ἄμοι- 
βαῖα. Ατ. Ἄδη. 911: πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν᾽ ἂν καϑῖσεν ἐγκαλύ- 
ψας. ᾿Δχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δεικνύς. πρόσχημα 
τῆς τραγῳδίας. γρύξοντας οὐδὲ τουτί. ὅ6|0], ΑΘβοΠ. Ῥτόχη. 456: 
σιωπῶσι γὰρ παρὰ ποιηταῖς τὰ πρόσωπα ἢ δι᾽ αὐϑάδειαν . ὡς ̓ Ἄχιλ- 
λεὺς ἐν τοῖς Φρυξὶ ἐφα τ Ὧν ἢ διὰ συμφοράν. ὡς ἢ Νιόβη παρ᾽ 
Δἰσχύλῳ. ᾿αρι. θα. Ρ. 1941, 1 καὶ γάρ τοι παρὰ «“ἰσχύλῳ κάϑην- 
ταί που πρόσωπα σιωπῶντα ἐφ᾽ ἱκανὸν κατὰ σχῆμα ἢ πένϑους ἢ ϑαυ- 
μασμοῦ ἢ τινος ἑτεροίου πάϑους. ἘΠιδὲ. ΤΕ Ὁ. 1348, 65: ὃ Σικυώνιος 
Τιμάνϑης (Σημάνϑης 64.) τὴν ἐν «Αὐλίδι “γράφων σφαγὴν τῆς Ἴφιγε- 
νείας ἐκάλυψε τὸν ᾿Δἡγαμέμνογνα. ὕπερ καὶ «Ἵϊσχύλος μιμησάμενος τήν 
τε Νιόβην καὶ ἄλλα πρόσωπα ὁμοίως ἐσχημάτισε. 1) 1 ΠΟ] Π]ΠΊτητι 5. οὐ δυᾶ- 
νΙΟΥ ΚοΟΥτ ρα. Θϑύ Ἰούτι Αὐ]βίοθ]]5 Ῥοοί. ὁ. 18 Ρ. 1466 ἃ 17: χοὴ δὲ 
-ς μὴ ποιεῖν ἐποποιικὸν σύστημα τραγῳδίαν᾽ ἐποποιικὸν δὲ λέγω τὸ 
πολύμυϑον, οἷον εἴ τις τὸν τῆς Ἰλιάδος ὅλον ποιοῖ μῦϑον. ἐκεῖ μὲν 
γὰρ διὰ τὸ μῆπος. λαμβάνει τὰ μέρη τὸ πρέπον μέγεϑος. ἐν δὲ τοῖς 
δράμασι πολὺ παρὰ τὴν ὑπόληψιν ἀποβαίνει. σημεῖον δέ. ὅσοι πέρσιν 
Ἴλίου ὅλην ἐποίησαν καὶ μὴ κατὰ μέρος, ὥσπερ. Εὐριπίδης Νιόβην. 
καὶ μὴ ὥσπερ «ἰσχύλος. ἢ ἐκπίπτουσιν ἢ κακῶς ἀγωνίξονται, ἐπεὶ 
καὶ ᾿Ζγάϑων ἐξέπεσεν ἐν τούτῳ μόνῳ. Δν. 66. 570 δἰ ορ]οο] δι 
Νιόβην γΟΥΓα] 6.11]. γοῦρα ἔρχομαι, τί μ᾽ αὖὔεις (Ὁ ϊορ. 1,.. 7, 28 
σα, ν. αὔεις 510}. ΕἾἼον. 7, 45) ποαϊιο ΔΟβοίυ]ο {ἴθι} ἀοΡον μι 
πος ορΠοο}}; ΓΓΙπΙΟΙΠ οἱ Ρούπιρ οσ50. ἀοὐοί Οδίδομο Αἰὰ. ὙΠ Ρ. 
841 Ο; ὁ “Τιμοϑέου Χάρων σχολάξειν οὐκ ἐὰ οὗκ τῆς Νιόβης. χωρεῖν 
δὲ πορϑμὸν ἀναβοᾷ. καλεῖ δὲ μοῖρα νύχιος. 

ἢ) Τηπὸ “68ο)μ, αοαὰ ᾿π ο ]Ποχὶν Μομπδρτ. 
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100 
» ͵ ’ ἤ 
ἰστρος τοιαῦυτας παρϑένους λοχευξται 

ἨΡδοβί. Ρ. 7 οὐἴδηι ἴῃ τηοάϊα νοοο Πρ] ΠΟ ἢ βαι πὴ ΟΠ 181 
ΘΟΥΡῚ ἀοοομδ: “Τἰσχύλος ἐν Νιόβῃ “Ἴστρος ---- λοχεύεται᾽. Ῥυῖδοῖα- 
ἢτι5. [πδί. Ρ. 503, 16 (νο]. 1. η. ΕΝ Ἰκυ)): οὐ φιοψίο Το). γγα {0 (ὁοΥ- 
γἰΡ τ) αρια ΟΡαροο5. Αοδολψ 8 Ἴστρος --- λοχεύεται᾽. 0 τι, θά. Ρ. 
605, 88: οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ “Ἴστρος - μνηστεύεται᾽ ἡ δευτέρα 

χώρα βραχεῖαν ἔχει τὴν κατάρχουσαν λέξιν. Οτδιητη. {ταρτη. μορί 
Ῥυϊβοῖδηι πη58[. 10. Ν᾽ (νο0]. 1 Ρ. 193 οὐ, Ἡονίζ.): 96. ατείοηι ἀϊρίμλοη- 
σι αριἃ (ὐγαθοο οἰΐαηι ἵη ργϊμοῖρῖο αἰϊοίογῖδ ᾿»»Ὸ ὑγουὶ ἀσοϊρτίι" : " οἷ- 
στρος ---λοχεύεται᾽. Ἴστρος] οἶστρος Υ. 1. ἴῃ Ηφρ]ν. οὐ ἔγαριη. δ ΆΤΩΤη. 
τοιαύτης ν. 1. τι Πρ]ι., τοιάσδε ἔγαρτη. ργδιηιη. παρϑένου ν. 1. ἴῃ 
Πρ]... λοχεύεται] μνηστεύεται Ἐὐαϑί. 

151 
ϑεὸς μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς. 

ὅταν κακῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλῃ. 
ῬΊΙαίο Βοῖρ. ΗΠ ν. 880 (ιθπ Ἰο τη ΤΟΡΘας Ἰσαβ θ ια ῬιδθΡ. 

Ἰδπδηρ:. .Ῥ. 619 0): οὐδ᾽ αὖ. ὡς “4ἰσχύλος λέγει. ἐατέον ἀκούειν τους 
νέους. ὅτι “ ϑεὸς --- ϑέλῃ". ΓΝ νουθὰ ὁη1. Ρ. οἱ δ}. ἢ. δῇο- 
ταπί ΡΙαΐ. Μον. ρΡ. 17 Β' 1065 Εὶ Κίον. ΕἼον. 2, 7. 

152 

ἐφημένη 
τάφον τέχνοις ἐπῷζε τοῖς τεϑνηκόσιν 

Ἤρβυοι. 1 γ. 1412: ἐπώξειν᾽ ἐπικαϑῆσϑαι τοῖς ὠοῖς. Αἰσχύλος 
Νιόβῃ μεταφορικῶς ἐἐγηδνα --- τεϑνηχόσιν᾽. ν5. 1 ἐφιμένη οοά,, 
ἐφημένη Μαβυσῖι5., ν5. 3 τάφῳ Μαβιστ. ἔπωξε Ἡ Β οι. ἐπῴξε 
ΒΟΥ͂ΡΒΙ, αποά ἀουίναπάνμι Ὁ γοΥθὸ ἐποίξω. ιάΘ απδο 46 Ἰιος Ἰύθο 
αἰἶχὶ Αὐιβίορι. ΒθυζΖ. Ρ. 162. 

159 

σπείρω δ᾽ ἄρουραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδόν. 
Βερέχυντα χῶρον. ἔνϑ᾽ ᾿“δραστείας ἕδος 
Ἴδη τε μυκηϑμοῖσι καὶ βρυχήμασι 
πρέπουσι μήλων, πᾶν δ᾽ ἐρέχϑει πέδον. 

δισαν. ΧΗ .Ρ. ὅ80: λέγεται δέ τινα φῦλα Φρύγια οὐδαμοῦ δεικνύ- 
μενα. ὥσπερ οἵ Βερέπυντες. καὶ ᾿Δλκχμὰν λέγει ἡ Φρύγιον ηὔλησε μέ- 
λος τὸ Κερβήσιον᾽. καὶ βόϑυνός τις λέγεται «Κερβήσιος ἔ ἔχων. ὀλεϑρίους 
ἀποφοράς: ἀλλ᾽ οὗτός γε δείκνυται - οἵ δ᾽ ἄνθρωποι. οὐκέϑ᾽ οὕτω ἀέ- 
γονται. «Αἰσχύλος δὲ συγχεῖ ἐν τῇ Νιόβῃ" φησὶ γὰρ ἐκείνη μνησϑήσε- 
ται (μνησϑήσεσϑαι (ἀ58}}.) τῶν περὶ Τάνταλον “ἡ οἷς ἐν ᾿Ιδαίῳ πάγῳ 
Διὸς πατρῴου βωμός ἐστι’ (ἔν. 107, 3 οἵ 8). καὶ πάλιν " Σίπυλον 
Ἰδαίαν ἀνὰ χϑόνα᾽ ([ν. 168). καὶ ὃ Τάνταλος λέγει “ σπείρω ---- πέ- 
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δον’. ῬΙαί. δον. Ρ. 608 Α: τί γὰρ ἡ πλατεῖα χώρα πρὸς τὸν ἄλυπον 
βίον; οὐκ ἀκούεις τοῦ “Ταντάλου λέγοντος ἐν τῇ τραγῳδίᾳ “ σπείρω - 
χῶρον᾽ (γ5. 1 οἱ 3), εἶτα μετ᾽ ὀλίγον λέγοντος “ ϑυμὸς ---- ἄγαν’ (ἔν. 
154); ῬΙαί. Μοῦ. Ρ. 778 Β βἷπο ροοίδϑ οὐ δ. ἢ. : " σπείρω ---- χῶρον ἢ. 
ν5. 3 Βερέκυνϑα Ῥ]πί. ν5. 4 ἕρπουσι 11ὈΥ], πρέπουσι Η. 1,. ΑΙιγρῃ- 
51π|5. ἐρέχϑει (ρίγυιυ, ἐρέχϑεον Τλὶ, ἐρέχϑεται οἱ. Μοίμοῖιις ιηά. 
δίχα. Ρ. 198 54.,) 151 ρτδδβογθῃάστηῃ 510 πᾶν τ᾿ ᾿Ερέχϑειον πέδον. 

154 
ς Χ Ἀ ΄ 9 -" »" ὰ 

οὔμος δὲ πότμος οὐρανῷ χυρῶν ἄνω 
ἔραξε πίπτει καί μὲ προσφωνεῖ τάδε" 

, , νὴ 

γίγνωσκε τἀνϑοώπεια μὴ σέβειν ἄγαν. 

ἘΜ Μόν. Ρ. 608 Α΄, ἀπο Ἰούστη τη ἘΠ 159 ΔΙΓΪΠΠΉΒ.. ὙΞΠῚ 
ϑυμὸς δέ ποϑ᾽ ἁμὸς ΠΣ οὑμὸς δὲ πότμος Ῥογδομι5. 

15 

καὶ δόμους Ἀμφίονος 
χαταιϑαλώσω ᾿πυρφόροισιν ἀετοῖς 

ἊΥ; ἜΥ; 1247: ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ μὲ λυπήσει πέρα μέλαϑρα 
μὲν αὐτοῦ “ καὶ δόμους .-- ἀετοῖς: τ] 56080].: καὶ δόμους ᾿ἡμφίο- 
γος] ἐκ Νιόβης “ἰσχύλου. ἐξέρριπται (ἐνέρραπται Ἡοτμ.) δὲ τὸ ᾽4μ- 
φίονος (δέ τ᾽ ἀμφίονος ςο4.) ἐκ μονῳδίας (παρῳδίας Ἠιτη.). 1 Π185 
αὐἰᾷ ΑΟβομυ] θαι δἷζ, απ|4 ΑΥἸΒ ΟΡ ιαμι65 τσ αν, ρᾶυτπη Οουΐο 
οοηδίδί, 

150 

μόνος ϑεῶν γὰρ ϑάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ, 
οὐδ᾽ ἄν τι ϑύων οὐδ᾽ ἐπισπένδων ἄνοις. 
οὐδ᾽ ἔστι βωμὸς οὐδὲ παιωνίζξεται" 

7 Ἀ Ἁ 7 2 

μόνου δὲ Πειϑὼῶ δαιμόνῶν ἀποστατεῖ. 
510}. ΕἾοΥ. 118, 1: «ἰσχύλου Νιόβης. “μόνος --- ἀποστατεῖ". 

ὅ.60]. Π. 1, 168 (οὐ, Τύπρὲ. Π. Ῥ' 184, 8): ἐν οὐδεμιᾷ πόλει “Διδου 
βωμός ἐστιν. «Αἰσχύλος φησίν “ μόνος --- παιωνίξεται" (ν5. 1 ---8). 
Μουδαη Ῥυϊπηατη τορΡου ΑΥ. Ῥδῃ. 1392. 1 βοο] οι γθόθῃβ δα νϑ8. 
1286: τὸ δ᾽ ἕξξῆς ἐκ Νιόβης Αἰσχύλου. οὐπάοιηι νουβιὴ 51η0 [απ τ ὗς 
ἈΡουτιηῦ Κ΄6101. Κορ]. Ἐ]. 139 οἱ δυάδα ν. ϑανατῶν. ν. μόνος ϑεῶν, 
Υ. πάγκοινος - βῖπθ ρορίδο οὐ ἔ0. ἢ. ὅ9Π0]. Ἐπαν. Α10. 66. νβ. 1 ϑεῶν 
γὰρ] γὰρ ϑεῶν 5601. ὅ΄οΡ1ι. οἱ Κ΄ὁ)0]. 1σὰν., ϑεῶν γε ϑιυυϊάδβ ν. 
πάγκοινος.. ϑεῶν (γὰρ οπι.) δυάδι ν. μόνος ϑεῶν οἱ Ἰιιϑί. νϑ. 3 
οὐδ᾽ --- οὐδ᾽ 6110]. 1]. οἱ Ἰυπρί,, οὔτ᾽ ----ι οὔτ᾽ 510)». ναοῖς 5'10}., λά- 
βοις ὅ6110]. Π]. οὐ Τῦπρί, , ἄνοις Τ)οΡναθιι. [πιὸ του] ον τη ἀμϑοᾶ, 
Βοκκ. Ρ. 406, 9: ἄνοις" ἀντὶ τοῦ ἀνύοις. Φρύνιχος (ΘΒ ΙΕ οι, 
εἶδὶ {ἅ1101). ν5. ὃ οὐ βωμός ἐστιν ὅ1το"., οὐδ᾽ ἔστε βωμὸς 560], 1]. 
οὐ Ἰυυιϑί, 



ΝΙΌΒΗ 41 

107 

οἵ ϑεῶν ἀγχίσποροι 
οἵ Ζηνὸς ἐγγύς. ὧν κατ᾽ Ἰδαῖον πάγον 
“ἰὸς πατρώου βωμός ἐστ᾽ ἐν αἰϑέρι., 

κοὔπω σφιν ἐξίτηλον αἷμα δαιμόνων. 
ὈἸαί. Ἰλοῖρ. ΤΠ Ρ. 891 ΚΕ: πὰς γὰρ ἑαυτῷ συγγνώμην ἔξει κακῷ 

ὄντι. πεισϑεὶς ὡς ἄρα τοιαῦτα πράττουσί τε καὶ ἔπραττον καὶ " οἵ ϑεῶν 

-- δαιμόνων ". ΑΘβοιν Ιοδὰο ΝΊΟΡαΘ πᾶθο 6556 ἀοορθί 4π| ραγίομ ν5. 
3 οἱ ὃ αἴονί, δίγαθο ΧἼΙ Ρ. ὅ80 (ν]46 ἤν. 158). ν8.. 1. οἱ 2 υϑβρίοι 
᾿μποϊδητιδ Ἔπο. 1) ουηοβί. 18 νο]. 3. Ρ.501: τῶν ψυχῶν ὅσαι Ζηνὸς ἐγ- 

γὺς καὶ ϑεῶν ἀγχίσποροι. φησὶν ὃ τραγικός. Ῥμοί. Ποχ. Ρ. 6, 7 5ῖνϑ 
Αποοᾶ. Β6ΚΚ. ρ. 333, 95: ἀγχίσποροι" ἐγγὺς γένους ὄντες (ὄντες. ΟΠ. 
ΡΙιοί.). ΕὐὙμοβῖτβ Ῥίσει Ρ. ὅ1 Ο: προέδοσαν γὰρ αὐτὰς ἄνδρες ἀγχί- 
ὅποροι τῶν ϑεῶν. 1)απηᾶβοῖαβ ἴῃ οί. ΒΙΡ]. θὰ 8536: 18 {εἴ Ρ- 
850 ἃ 9): τὴν χρυσὴν γενεὰν ἢ τὸ ϑεῶν ἀγχίσπορον γένος. ἰάθη ἴῃ 

Ῥιμιοέ, ΒΙ9]. Ρ. 888 ἃ 16 (514. νν. ἀγχίσπορος οἱ πολυήκοος): γενναίας 
φύσεως καὶ ϑεῶν ἀγχισπόρου. ν5. 3 ὧν κατ᾽ δαῖον πάγον ῬΪαΐ., οἷς 
ἐν Ιδαίῳ πάγῳ ϑίταν. ᾿ 

105 
Σίπυλον Ἰἰδαίαν ἀνὰ 

χϑόνα 
Βέγαθ. ΧΙ ρ. 580, νἱάθ ἢ. 188. Σίπυλον ᾿Ιδαίαν χϑόνα εἰ. 

Βοίλῖπ5. 
159 

ῬμΠοβίν. Υ. ΑΡΟ]]. 4, 16 Ρ. 71, 27 ρα, ΚΚαγϑ.: ἀλλὰ σύ. ἔφη 
(ΔΟΒ1Π665), ᾿Δπολλώνιε. σοφοῖς γὰρ πρὸς σοφοὺς ἐπιτήδεια. τοὺ τὲ 
τάφου ἐπιμελήϑητι καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Παλαμήδους ἀνάλαβε, φαύλως 
διερριμμένον. ΣΘΘΠΔΥ ΙΒ οχ ΑΒΘ ΠΥ ΝΊΟΡα, σοφοῖς ἐστι γὰρ πρὸς 
σοφοὺς ἐπιτήδεια. ΡΥ ΘΒ ΕΙθτι5 αἰβηϊα ᾿πέθυ 56 ῬΙουδαπο, ̓ ΜΟΚΕΙΥΒ 
απὸ διοίοτο πϑβοῖτητιβ. Αβομ στη αἸΧΊ556 ὡς σοφοῖσι πρὸς σο- 
φοὺς Ι ἔστε κηδεία οἷ. Τ] οΥτηδπητι5. «Ἀποοά. Ῥαγοοο. ἴῃ ΔΙ αβοὶ ΡΠὶ- 
101. Οδπίαθν. νο]. 3 ρ. 114: κηδεία. ἡ ἐπιγάμβρευσις. παρ᾽ “ἰσχύλῳ. 

: 100 

ἡμορίς 
Η5γοΠ. 1 Ρ. 1687: ἡμορίς" κενή. ἐστερημένη. Αἰσχύλος Νιόβῃ. 

Τλαρθ αν τΤΊΙΠῚ ἡμορίς 8 ἤμορος (οὔ, ῬΙιοί. Τι6χ. Ρ. 70, 11 οἱ Ηδ- 
ΒΥ μῖαβ: ἤμορος" ἄμοιρος) οοΥνῖρθημπτη 511. 

101 

κάκαλα 

Ηδβυομ. 3 Ρ. 11: κάκαλα᾽ τείχη. «Αἰσχύλος Νιόβῃ. εἴ. Ῥ ιοί. 
ΤΧ. Ρ. 125, 4: κάκαλον᾽ τεῖχος. 
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ὅοΠ01]. Αθβοι. ἔτπη. 36: νῦν φησιν ἐν Παρνασῷ εἶναι τὰ κατὰ 
Πενϑέα. ἐν δὲ ταῖς Ξαντρίαις ἐν Κιϑαιρῶνι. ἘΠ]πΙΒ] οἰπα5 πὸ τ68ρ6- 
ΧΙΒ56 δαΒΡΙοδ αν ῬΒΠοβίγατιμη [πὰρ 1, 18 Ρ. 894, 35 οα, Καγϑ.: 
καὶ ἥδε σοι ἡ ἐλάτη χαμαὶ γυναικῶν ἔργον ἐκ Διονύσου μέγα. πέπτωκε 
δὲ τὸν Πενϑέα ἀποσεισαμένη. ταῖς βάκχαις ἐν εἴδει λέοντος. αἱ δὲ καὶ 
ξαένουσι τὸ ϑϑήραμα μήτηρ ἐκείνη καὶ «ἀδελφαὶ μητρύς, αἵ μὲν ἀπορ- 
ρηγνῦσαι τὰς χεῖρας. ἡ δὲ ἐπισπῶσα τὸν υἱὸν τῆς χαίτης. ΑἸΙτοΣ 5(α- 
{π|0 ΕὙΤΖΒΟΙ πα ἴῃ Αν, ᾿δη. Ρ. 418--417. 

102 

ὀρεσσιγόνοισι 
Νύμφαις κρηνιάσιν κυδραῖσι ϑεαῖσιν ἀγείρω 
Ἰνάχου ᾿Ζργείου ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις 

Ατ. Ηδη. 1344: Νύμφαι ὀρεσσίγονοι. ἃ] ὅ56110].: ἐκ τῶν Ξαν- 
τριῶν Αἰσχύλου (ΔΆ, Εὐριπίδου ὁρίου), φησὶν ᾿“σκληπιάδης - εὑρε 
δὲ ᾿ἡϑήνησιν ἔν τινι τῶν διαϑέντων ( διαϑέτων οοάοχ Θ. διασω- 
ϑέντων αὐτογράφων Ἰ)οῦγδοιιδ, διασωϑέντων ΤΙ Δονἤα8) ἡ Νύμφαι 
ὀρεσιγόνιαι, (ὑρεσιγόνιοι λ ϑεαῖσιν ἀγείρω., Ἰνάχου ᾿Δργείου ὑπὸ πο- 
ταμοῦ παισὶ βιοδώροις᾽. ῬΊαί. Ἐοἰρ. ΠῚ Ῥ. 381 Ὁ (ψαοπι Ἰοουμη τϑρο- 
τ ΕΒ  θπι5. ῬΥδθρ. Ἐπδηρ. Ρ. 640 ΟἹ): μηδὲ Πρωτέως καὶ Θέτιδος 
καταψευδέσϑω μηδεὶς μηδ᾽ ἐν τραγῳδίαις μηδ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ποιήμα- 
σιν εἰσαγέτω “Ἥραν ἠλλοιωμένην ὡς ἱέρειαν ἀγείρουσαν “Ἰνάχου ᾽49- 
γείου ποταμοῦ παισὶ βιοδώροις᾽. ῬΊοΡΘμο5 Ἐρ δι. ὅ ἴῃ Μοιοοδ οἱ αι». 
Χ, 32. η». 341: τῶν τραγωδοποιῶν οἵτινες Ἥραν τε τὴν Διὸς παράκοι- 
τὶν ἔφασαν τὴν ἱέρειαν μεταμορφωϑεῖσαν τοιοῦτον βίου σχῆμα ἀναλα- 
βεῖν “ἡ Νύμφαις κρήναισιν κυδραῖς ϑεαῖς ἀγείρουσαν Ἰνάχου ᾿Δργείαις 
ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις᾽. Ῥαῦβδῃ, 8, 6, 6: ὁ δὲ Ἴναχος ἐφ᾽ ὅσον 
μὲν πρύεισι κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν διὰ τοῦ ὄρους. τοῦτό ἐστιν ᾿Δργείοις 
καὶ Μαντινεῦσιν ὅρος τῆς χώρας" ἀποστρέψας δὲ ἐχ τῆς ὁδοῦ τὸ ὕδωρ 
διὰ τῆς ᾿Δργείας ἤδη τὸ ἀπὸ τούτου κάτεισι, καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν Ἵ ναγον 
ἄλλοι τε καὶ Αἰσχύλος ποταμὸν καλοῦσιν ᾿“ργεῖον. νβ. 1. οἱ 3 ὀρεσσι- 
γόνοισι Νύμφαις κρηνιάσιν ΜοΙΠοΙκῖτι5 τοδεπ|1, ν 8.9 κυδραῖσι 1)1η- 
ἀοΥἤτι5. 

109 

ἐκ ποδῶν δ᾽ ἄνω 
ὑπέρχεται σπαραγμὸς εἰς ἄκρον κάρα, 
κέντημα λύσσης, σκορπίου βέλος λέγω. 

ῬΊιοί, Τμοχ, ν. 826, 22 οὐ ὑ Βαϊα, ν. ὀχτώπουν: --- παροιμία γὰρ 
“σκορπίον ὀχτώπουν ἀνεγείρεις᾽". ἐν δὲ ταῖς “Αἰσχύλου Ξαντρίαις ἡ 
“ύσσα ἐπιϑειάζουσα ταῖς βάκχαις φησί " ἐκ ---- λέγω". ν5. ἃ γλώσσης 
ΤΠ|Όν:, λύσσης 1, ΟἹ ΟοἸκῖπι5. 
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104 
[2] » ᾿ ς ᾽ 

ας οὔτε πέμφιξ ἡλίου προσδέρκεται 
οὔτ᾽ ἀστερωπὸν ὄμμα “ητῷας κόρης. 

ὐδ]ομτβ ν0]. 17,1 9». 880 (νο]. ὃ Ρ. 455 ο(. 1851]... ν0]. 9». 880 
ΟἸνανί.): ἐπὶ δὲ τῶν ἀκτίνων αὐτῶν δοκεῖ χρῆσϑαι τῷ τὴς πέμφιγος 
ὀνόματι Σοφῦκλης ἐν Κόλχοις ---- οὕτω καὶ Αἰσχύλος ἐν ΞΞαντρίαις 
“ἃς -- κόρης". ἰπϊτῖο ἐξ ἀντιαίαις ΠΡΡῚ, ἐν Ξαντρίαις ὡς ΒΘμΆΠΟΙΒ. 
Ῥ Ποῖα Τοχ. Ρ. 109,10: πέμφιξ' πνοή. “Αἰσχύλος ΞΞαντρίαις ἐπὶ τῶν 
ἀκτίνων. ν5. ὃ ἀστέρων στόμα Πρ], ἀστερωπὸν ὄμμα ομί]οἴπ5. Οο- 
ἰθατιτη ᾿ππῖο Ιοθο 5.π21Π1|ἃ Βαπί απιὰθ ἴῃ ῬΊΌ,Ι. 796 αἰχὶι ΑΘΒΟΒΎ 5: μο- 
νόδοντες. ἃς οὔϑ'᾽ ἥλιος προσδέρκεται ἀχτῖσιν οὔτε νύκτερος μήνη ποτέ. 

10 
κάμαχες πεύχης οἷ πυρίφλεχτοι 

᾿ ᾿ ΄ ᾿ ΄ ", 2 

ῬΟΙΠΙΧ 10, 117: τὰς μέντοι λαμπαδὰς καὶ καμαχας εἴρηκεν ἕν 
Ξαντρίαις “ἰσχύλος ᾿ κάμακες --- πυρίφλεχτοι᾽. 

100 
τῶνδε βούλευτις πόνων 

Εἶσαι. Μ. Ῥ. δ96, 40: οὐ μόνον δὲ ἀπὸ βαφυτόνου γίνεται εἰς 1 
παρώνυμον. οἷον πλανήτης πλάνητις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὀξυτόνου, οἷον 
βουλευτής βούλευτις. οἷον “τῶνδε βούλευτις πόνων᾽ ἐν ταῖς ΞΞαν- 
τροίαις. Τ)αθΙ αίαν πίστιν. ΑΘϑομ θα. ἀγαιηδ ᾿πἀϊοοίι Δ ΘοΙη06- 
ἄϊὰ Ῥ]αίομῖβ, οἷ, Μοίμ οι πι5. οι. 2 Ρ. 646. 

ΘἸΙΑΤΙΨΌΟΎΣ 

'Ῥοίταϊορίαο. Οοάϊ!ροάοαρ ἔδθι]α βθοῦηάα, οἵ. Αὐριῖπη. Δ 656},. 
δορί. βίρτα Ρ. 38 αἱ]αΐπη. Ηϊπο ἀπ 1ζαγ] ποῖ Ροΐοβῦ απ ῃ δΥβι πη 6 η- 
ἴππι ἰ4 ἔπους ααοα ἴῃ Οοάϊρο Βορο ἐνδοίαν Κορ]ιος]65. (ὑθίθσυτμη 
μος ἄγαμπια 115 δοοθηβοίιν ἴῃ ἀπῖθιι5. τηγϑίϊοα, πΟΡ Πα }1 ἃ Α ΘΒ ν 1115 
Θγυ] σαν (ν]46 Ρ. 31). 

107 
ἐπῆμεν τῆς ὁδοῦ τροχήλατον 

σχιστῆς κελεύϑου τρίοδον. ἔνϑα συμβολὰς 
τριῶν κελεύϑων Ποτνιάδων ἠμείβομεν. 

ΞΟΠ]. ΚΟΡΗ. Ο64. ᾿.. 788: περὶ “Δαυλίδα φησὶ τὴν σχιστὴν ὁδόν" 
ὃ δὲ Αἰσχύλος περὶ Ποτνίας οὕτως " ἐπῆμεν ---- ἠμείβομεν᾽. Οδάϊρο 
ΠῸ5 ν Υβτι5 δάβουῖρϑις γ]ΟΚοπανῖαβ. νβ. 1 οὕτως ἩΘΒΟΙΠΉΊΤΙΒ παἰἰστιτη 
ΘΥΔΙΠτ δ οἱ δἷὉ ἢ ΑΘΒΟΠΥ]. ἐπείημεν οοα., ππᾶ48 ἔπειτ᾽ ἐπῇμεν οἷ. 
ΘΟΒΠ ΘΙ ον η. 

ΟἸΠΔΩΟΝ ΚΡΙΣῚΙΣ 

Αἴδοθηι οὐ ΠΧ 46 Δ ΟΠ1111 ἀυτῖθ. οουίαηΐθβ ρυοροϑαθυιπξ ἰῃ- 
ἰογ. Ῥθοιηᾶποβ ρορίαϑ 41 ἃυτηοσττὴ ᾿π ἸΟἸπιτὴ ΒΟΥ ρβουθπηΐ, Ῥδοῦνπιβ, 
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Αἰαβ, Ῥοιηρομῖιβ. Δ ΟΒΟΠυ]οὰ5. ἔα θι]185 Ὅπλων κρίσιν. Θρήσσας. 
Σαλαμινίας οἴπδάριῃ ἐὐ]ορίαθ ἔπ1556. οἱ. 6] οΚου. Ἐουίαβϑο ᾿τιῖτι5 
ἀγαιηδι]β οδί ἔν, 840. 
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δέσποινα πεντήκοντα Νηρήδων κορᾶν 
Αὐς ΟΠ, 888: πρέσβειρα πεντήκοντα Κωπᾷδων κορᾶν. 1 910]. : 

ὃ στίχος ἀπὸ δράματος “Αἰσχύλου Ὅπλων κρίσεως οὕτως ἐπιγεγραμμέ- 
νου. ἐν ᾧὡ ἐπικαλεῖται τὰς Νηρεΐδας τις ἐξελϑούσας κρῖναι πρὸς τὴν 

Θέτιν λέγων “δέσποινα ----κορᾶν᾽. πρέσβειρα σγουτηὶ νἱἀοέτν, χκορᾶν ἘΝ, 
χορόν ΑἸά., ἀπάο κορῶν οὐ ]αἰπϑ, χοροῦ ΝΑ]ΟΚΟηΥτ5. 

109 
ἀλλ᾽ ᾿ἀντικλείας ἄσσον ἡλϑὲ Σίσυφος, 
τῆς σῆς λέγω τοι μητρός, ἢ σ᾽ ἐγείνατο. 

Κ91Π|0]. ΚοΡΠ. Αἱ. 190: τὸν δὲ Ὀδυσσέα Σισύφου συνήϑως φησὶ 
“Σοφοκλῆς τ ἐν Συνδείπνῳ --- καὶ Αἰσχύλος ἐν Ὅπλων κρίσει " ἀλλ᾽ 
--- ἐγείνατο". ν5. 2 λέγω τοι] λέγω ̓ γὼ ἩουΙδηπα8. 

170 
ἁπλᾶ γάρ ἐστι τῆς ἀληϑείας ἔπη 

Θ100. ΕἼον. 11, 8: Διίσχύλου Ὅπλων κρίσεως. "ἁπλᾶ --- ἔπη. 
σή, Ἑασιριάθαμ 1Π1πᾷ ἁπλοῦς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ ῬποοΙ. 469. 

ἽΝ 
τί γὰρ καλὸν ξῆν βίον ὃς λύπας φέρεις. 

5100. ΕἼον. 131,28: “Αἰσχύλος ἐν Ὅπλων κρίσει. "ὃ τί ---- φέρει; 
βίον ὃς] βίοτον ος Βἐδη]οῖτι, βου δθδο ῷ βίος 16»... οὗ, Μοῃ. πποῃ. 
991: χαλὸν τὸ ϑνήσκειν οἷς ὕβοι τὸ ζὴν φέρει. 

1172 
κεχλιδότα 

Ἰδέγιι. πιά. Ρ. 567, 88: χλέδοντα. χλίδην . σωρηδὸν - δηλοῖ πλή- 
ϑους ἔμφασιν. Αἰσχύλος ὁ πλουκρίσει καὶ χεριδόντα, ἀντὶ τοῦ πλη- 
ϑύνοντα. Ἡ ΙΔ ητι5 ΘΟΥΊρΡΙ: χλίδον καὶ χλῆδου: σωρόν. δηλοῖ 
πλήϑους ἔμφασιν. ἀὐχύλος, Ὅπλων κρίσει “ κεχληδότα᾽ ἀντὶ τοῦ 
πληϑύνοντα. ΡΡΟΡΑΡΙΠ τοι ; 564 κεχλιδότα τα 1] βοοπηάππηι Ἡ 5 γο},. 
2. ». 342: κεχλιδότα - ἀνθοῦντα. 

ΟΣ ΘΟ ΟΣ 

Ῥ)ιοίαβ Τιοχ. Ρ. 8ὅ8, 16: ὀστολύγος᾽" παρ᾽ ἙἘπιλύκῳ : καὶ δρᾶμα 

“Αἰσχύλου Ὀστολόγοι. ΡΩΝ ἔα βαϊγυϊουπη,, {ἸΠ]ορῖαο, τπὖ νἸά θέν, 
οἷτι5 ἴῃ 4πῷ ἔπι Πηνελόπη. 

178 

Βυρύμαχος οὐκ ἄλλος οὐδὲν ἡσσόνως 
ὕβριζ᾽ ὑβρισμοὺς οὐκ ἐναισίους ἐμοί: 
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ἣν μὲν γὰρ αὐτῷ σκοπὸς ἀεὶ τοὐμὸν χάρα 
τοῦ δ᾽ ἀγκυλητοῦ χκοσσάβιός ἐστι σκοπὸς 

ἐχτεμὼν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο. Η 
ΑἸΟΧΥ ν. 667 Ὁ : καὶ “Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Ὀστολόγοις ἀγκυλητοὺς λέ- 

γει κοττάβους διὰ τούτων ᾿ Εὐρύμαχος -ο- ἐφίετο᾽". οἵ. Αὔι. ΧΙ νυ. 
182 1: ἐντεῦϑεν νοοῦμεν τοὺς παρ᾽ “ἰσχύλῳ ἀγκυλητοὺς κοττάβους. 
᾿υπδι. ΠῚ. Ρ. 844, 34: οὺς δὴ κοτάβους ἀγκυλητοὺς «Αἰσχύλος ἔφη. 
561}1.0]. Αν. Ῥὰδο. 1944: χαὶ ἀγκυλητοὺς (ἀγκυληγοὺς 1011) ἔλεγον κοτ- 
τάβους. ν5.1 οὐχ ἄλλος] οὗτος ἄλλος οἰ. ΕΠ ΘΡ ΠΝ Πτι8., ἐουίαβ56 ὡς 
οὐκ ἄλλος βου! θοη πη. τὸχ ἧσσον Α. ἧσσον ΡΟ βσσόνας ν, ἡσ- 
σόνως Ῥυδοία]!!. νϑ. 3 αἰνεσίους  ἰν ὙΙς ἐναισίους Ῥονβονβ, ἀνασχε- 
τοὺς ̓μοθο Κππι5. ν5. ὃ ἣν μὲν Ῥ, γὰρ ἢν. Β, ἦν μὲν γὰρ γΙ.. κόττα- 
ΕΝ ἀεὶ Ἰ|0γ], σκοπὸς ἀεὶ Το ταοιβ. τοῦ μὲν 1|0γῖ, τοὐμὸν Ῥοιἔπ8. 

ὅ χεῖρ᾽ Ρ Υ],, χεὶρ ἩοδιΠῖτ5. Τ)ΟΌγδοτιβ δχέγοιοβ ὙΟΥΒΤΙΒ ᾿ππο 
ἴῃ ἀπρδ βὶ τοῆπροτο φοηδίτιΒ οϑ(: τοῖς δ᾽ ἀγκυλητοῖς κοσσάβοις ἐπί- 
σχοπα ὄσσων ἐμῶν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο. 

᾿ 174 

δ᾽ ἐστὶν ὃς ποτ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ βέλος 
γελωτοποιόν, τὴν κάκοσμον οὐράνην, 
ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε: περὶ δ᾽ ἐμῷ χάραᾳ 
πληγεῖσ᾽ ἐναυάγησεν ὀστρακουμένη 
χωρὶς μυρηρῶν τευχέων πνέουσ᾽ ἐμοί. ῦ 

ΑΝ. ΓΡ. 17 Ο (οἴ. Ευβε. Θά. ρ. 1828, 28): «Αἰσχύλος γοῦν ἀπρε- 
σῶς που παράγει μεϑύοντας τοὺς “βλληνας . ὡς καὶ τὰς ἀμίδας ἀλῆψ: 

λοις περιχαταγνύναι. λέγει γοῦν “δ᾽ ἐστὶν ---- πνέουσ᾽ ἐμοί". ἹοίΖ. 
ἴῃ Πγοορ]ιν. 118: παρ᾽ «Αἰσχύλῳ φαίνεταί τις τὸν Ὀδυσσέα τύψας 
ὀστράκῳ. Αά Ὀστολόγους Πο5 γϑύϑβιιβ τοίξα!ς ὙΥ̓ ΘΟ] οἴκου, νϑ. 3 οὐρά- 
νην] οὐράνην ἤτοι ἀμίδα Ἐππιδέ. ῬΟΙΠΧ 10,44 (οἴ, Αποοά, Ῥατγῖβ. νο]. 
4 ν. 12, 14 οἱ ὅο]ο]. «ΤΠ οστηορ:. ἴῃ ἩΠοίί. δ: 7 Ἀ. 785 5ῖνθ ἀμπθϑοᾶ, 
Οξσε. το]. 4 Ρ- 60): ἁμίς. ἣν Σοφοκλῆς ἐν Πανδώρᾳ ἐνουρήϑραν κα- 
λεῖ καὶ “Αἰσχύλος οὐράνην. ῬΟΙ]ΠΧ 3, 328: Ἃ δὲ τραγῳδία τὴν ἀμέδα 
οὐράνην ἐχάλεσεν. Ἐλιϑί. Ὅρυθο. ΡῬ. 996, 51: ὅσα καὶ οὐράναις. εἴποι 

ἂν ἡ τραγῳδία. Ἄο θα τὴν κάκοσμον ---- κάρᾳ (ν5. 3 οὐ 3) τοουχταηῦ 
ἴῃ ὅορ!ι. ἔν, 14]. 

ΠΑΛΑΜΗΔῊΣ 

Νοῖ τηϑιηογδίπ ἴῃ ἀγδιηδίθ ἰπά!ϊςο. 5680]. Αδβοι. Ῥύοόμι. 457 
46 ΑΘΒΟΒΥ ΟῚ γ ΘΙ 15 ἐ ἔς τε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ ἄστρων ἔδειξα. ὰθο 
ἀπποίαί: τούτων τὴν εὕρεσιν καὶ Παλαμήδῃ προσῆψεν. 

11 

τίνος κατέχτας ἕνεκα παῖδ᾽ ἐμὸν βλάβης: 

561101. Α ΤΠ. 4, 819: ἔχταν --- ἐν χρήσει δρᾶται ᾿“ττικοῖς. --- 
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“Αἰσχύλος δὲ Παλαμήδῃ " τίνος --- βλάβης; ΝαΑιρΠ Ππᾶθο 6556 νοῦθᾶ 
ΟἹ. γαίθυ ἴῃ ἔπιν. Β 65. ρΡ. 282. 

110 

καὶ ταξιάρχας καὶ στρατάρχας καὶ ἑκατοντάρχας 
ἔταξα. σῖτον δ᾽ εἰδέναι διώρισα, 
ἄριστα. δεῖπνα δόρπα ὃϑ᾽ αἴθε σ τρίτα. 

ἌΤΕΡ Ὁ: Φιλήμων δὲ φησὶν ὅτι τροφαῖς τέτταρσιν ἐχρῶντο 
οἵ παλαιοί. ---- ἔστι δ᾽ ἡ τάξις καὶ παρ “ἰσχύλῳ τῶν ὀνομάτων ἐν οἷς 
ὃ Παλαμήδης πεποίηται λέγων " καὶ ταξιάρχας - τρίτα᾿. ΘΠ Υ 
Ἐπιὲ. Οα. ρΡ. 1791, 42 πὶ οτηϊδῖῦ νοῦθα καὶ ταξιάρχας --- ἔταξα (νυ 5. 
1 οὐ 9). ογϑύμῃ θυ] ὁΧ ΑΘβοθυ]ὸ αἰθυπαηΐ 6110]. Π. Β, 808 ἴῃ 
Ἀπϑοῦ. Ῥδσῖθ. νὸ]. 5. Ὁ. 7; 15 οἱ Λ. 154; δ᾽ ΒΌΠΟΙ. 1: ΒΒ, 58] τυρρρῇ 
Θά. Β; 90 Ἐΐγιι. Θαᾶ. Ῥ' 1560, 19 88. ΠΠ. Ρ»..9352. 99 ΘΟ 588. 
Οἀ. Ρ. 1432, ὅ Ρ. 1888, 4. γϑβριοῖε ῬΈΕΙ γμ]οΙιτ5. ΒΘΚΙς. Ρ: 35:.,585: 
δὲ «Ἵἰσχύλος τρεῖς (50. τροφάς) οἶδεν. ἀφελὼν τὴν δειελινήν. ν5. ᾿ 
καὶ ταξιάρχας χἁκατοντάρχας στρατῷ οἷ. Ῥογβομτιβ. νβ. ὃ 8᾽] δ᾽ ΑἿ]., 
οι. 5'΄Ο,ο1, Οὐ Βχθη δὲ. Τὐἐγάπ. απ. τρίτα τοτα. β΄ οοῖ. 1 Β΄ 96] 
Βομο]. Θά, Β.,. 0 ΣΝ ἀπά, Τπιδί. Ρ. 1888, τρία ρτδοθϑί Β6ΜοΙ. 
ΗΠ. τὰ Αποοα. Ῥανῖβ. νο]. 3 Ρ. 7. 15 Ἰπαβὲ. Ὁ. 1858 1459. 701. τοῖν 
ἢ μάλιστα τρίτα Ἐπιδί. ν. 349. 

ὁ 

ΠΕΝΘΕΥΣ 

Αὐρίμη. ἔπι. Βαθοι.: ἢ μυϑοποιία κεῖται παρ᾿ «Αἰσχύλῳ ἐν 
Πενϑεῖ. 

177 

μηδ᾽ αἵματος πέμφιγα πρὸς πέδῳ βάλῃς 

(ἀ]θητιβ ν 0]. 17, 1 ρΡ. 880 (νο]. ὅ ὅ Ρ. 400 οα, Β451]., ν0]. 9. Ὁ. 886 
ΟἸ νι.) 46 πουηΐηο πέμφιξ αἰβραίδῃθ: ἐπὶ δὲ τῆς δανίδος ὃ αὐτός φη- 
σιν ἐν Προμηϑεῖ --- καὶ ἐν Πενϑεῖ “ μηδ᾽ --- βάλῃς". 

ΠΕΡΡΑΙΒΙΔΕῈΣ 

Περραιβίδας οἱ Ἰξίονα οἰπιδάοηι ἐΠορίαο ἔπ15856 οἱ. Οὐ, ΜΏΆΠΟΡαΒ. 
ΠΟΚουια. ππιὸ ΤΟΥΤῚ π9510 ἔν, 977, Π ουτηδητι5 ἢ". 319. 

178 

ποῦ μοι τὰ πολλὰ δῶρα κἀκροϑένια, 
ποῦ χρυσότευχτα κἀργυρᾷ σκυφώματα; 

ΑΕ. ΧΤ Ρ. 409 Α: “Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Περραιβίσι φησί “ποῦ μοι --- 
σχυφώματα Ἰ τοῦ, θά. Ὁ» «71ὅ.,. 22: Αἰσχύλος μὲν σεμνύνει τὸ 
σκεῦος ἦν τῷ “ποῦ χουσύτευκτα -- σκυφώματα᾽. ϊοποὶ, πὶ ντοίαν, 

γοῦρα οχίσοηξα. ἀοπα ἃ} Τχίομο ῬΙΓΟΠ 588. 



ΠΑΛΑΜΉΔΗΣ -- ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ 47 

1709 

ἀργυρηλάτοις 
κέρασι χρυσᾶ στόμια προσβεβλημένοις 

Αἴ. ΧΤ Ρ. 4766: “Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Περραιβίσι (Περφαιβοῖς 11}ν}) 
τοὺς Περφαιβοὺς παρίστησιν ἀντὶ ποτηρίων τοῖς κέρασι χρωμένους διὼ 

τούτων “ ἀργυρηλάτοις --- προσβεβλημένοις᾽. Τππμάοιη Ἰοοιπη Εὐπιί, 
11. γ. 917, 68 αὔονί, αὶ ἐαθα]αο ποιλθ Ομ {1{. ν8. ῶ προβεβλημέ- 
γος Αἰ ρηδοὶ (Οὐ οἱ Μέμει: 

1580 

τέϑνηκεν αἰσχρὸς χρημάτων ἀπαιόλῃ 
Τδπρί. 1. Ρ. 802, 81: ἀπὸ τοῦ ϑηϑέντος αἰόλλω καὶ ἀπαιόλη γίνε- 

ται ἡ ἀπάτη καὶ ἀποστέφησις. “Αἰσχύλος “τέϑνηκεν --- ἀπαιόλῃ᾽. 
Ἡόου οι. 1 Ρ. 450: ἀπαιόλη: ἀπάτη. ἀποστέρησις. Αἰσχύλος Περραι- 
βίσιν (περρέβην οοἄοΧ). 

ΠΉΝΕΛΟΠΗ 

181 

ἐγὼ γένος μὲν εἰμὶ Κρὴς ἀρχέστατον 
Είσιι. ἘΠ 5 Ὁ- αἰδοιέστατος. ἰστέον ὅτι, τὸ ἀρχέστατον.» ὡς 

παρὰ “Αἰσχύλῳ ἐν ἸΠηνελόπῃ; οἷον ἐγὼ --- ἀρχέστατον᾽. χαὶ τὸ 
αἰδοιέστατον καὶ ἀφϑονέστατον ποιητικά εἰσι. κατ᾽ ἔϑος Ἡρώων γινό- 
μένα. ---- ὥφειλον γὰρ τὰ προειρημένα δικαιότερος εἶναι καὶ ἀφϑονώ- 
τερος καὶ ἀρχαιότερος ([. ἀρχότερος). οὕτω Φιλόξενος εἰς τὸ περὶ συγ- 
χριτικῶν. ρου ]αίῖντιϑ ἀρχέστατος πὺὰ ἂὖ ἀρχαῖος. 504 ἃ ἀρχός 
Γουτηδίι5 οϑί, βιοιέ βασιλεύτατος Πα 065 οἵ 5πΉ1Π1ὰ. ἡ απὸ ὙΠΧῚβ νουθὰ 
απ οΟμ προ. ΘΟ]]Ο πο η{15.,. αἰ οἴ ῬΥΪΠ πη ἴῃ ΘΟΠΒΡ Θοἴπμη γν Θη]185- 
Βοῦ 856 πππὶ Οτθίαθ θυ ποῖριιη 6556 τηθηζΠ{π|8 οϑῦ Οάνββ. το 180. 
ΠΟΒΕΟΘΚΙΥΒ Ῥδί]0]. Ἐ]Θιη. νο]. 1 Ρ. 887. 

ΠΟΛΎ ΙΕ ΤΈΣ: 

Μοιηοζαῖίαν ἴῃ ᾿πά1ο6 ἔα Ὀ] δττιμ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ͂Σ 

γα ΑΘΒΟΙΣΠΙ ΒΥ (ΥΥ οβέοσμη. Βιογρ. Ρ. 122, 95): ταύτῃ καὶ 
ἄριστος εἰς τραγῳδίαν Αἰσχύλος. χρένεται. ὅτι εἰσάγει πρόσωπα μεγάλα 
καὶ ἀξιόχρεα. καὶ τινὲς ἤδη τῶν τραγῳδιῶν αὐτῷ διὰ μόνων οἰκονο- 
μοῦνται τῶν ϑεῶν. καϑάπερ οὗ Προμηϑεῖς. Ιῃ ἀρατηδίστη 1πΠ 6166 {168 
Ῥτχγομηοίοὶ εἰὐππν τ ΠΤ δεσμώτης - πυρφόρος. λυόμενος. Ουδ- 
σταιτὰ ἑαυ] αυττη δεσμώτην ἂν λυόμενον οἰπδάοιῃ ἐΠ]Πορῖα 6 {π|556 ἐθϑία- 
{πν 650]. Αθβοῖ. Ῥσύόμ. 511. ΨἼΧ ἰριίαν ἀμ ΌΙΑΥῚ ρμοίΐοϑέ πη ρυ]- 
ΠλΠ1} ἰνπι1π|5. ἐγ] οοῖα 6 Ἰοοιπ ἐθηπουῖ ἡρρεστο ων τ ΘΟ “πὴ ἐπήμαπτῃο, 
του Ππ|Π} λυόμενος. Εχ αὐρυπηθηΐίο Ῥουβαστη οοηῃβίαϊ οΟἸγτηρ. 76, 
ΑΘβομν πηι νἰοῖβθο Φινεῖ, Πέρσαις. Γλαύκῳ. Προμηϑεῖ. Ἠϊς ἵν. 



ΠΝ ΑἘΒΟΗΥΙ1 

το Ποῖα, οὐ ΟΡ ΘΙ 6 ἢ πὸ ΔΑ {π|, Βα, Οτ8 ἐμ: πυρκαέα αἸοὶ 
6 Ρο]]ποο ΡΡΟΡΆΡΙ]ο οβί. () δι τπ8 Οἰαπίονας πυρφόρον οἱ πυρκαέα 
οαμἄθι 6556 ραίΐανι, α΄. Τιμἀογῆϊβ πυρκαξα ΤΠΘΥῸ ΟΥ̓ΤΟΥΪ ῬοΪΙποῖς 
{Ἰθτ1. ΤἘγαρτηοηία τα αἸρΟσ Θμλτι5 τπιῦ ΡΥΪθλσα Αἰ υδηλτ5 ατιὰθ πθβοἷδ- 
ΤῊ ΤΙ5. ΟἾΠΠΠῚ5 ῬΡΟΝΙ ΘΙ οὶ οἷαί, ἀοιμιάρ λυομένου, πυρκαέως. πυρφόρου 
Ἰοοοβ βιι ]οἰατηιι5. 1)0 τι ἔμο ΘΕ ἈΡΟΙ Δ ΎἘΥ 

182 

πολλοῖς γὰρ ἔστι χέρδος ἡ σιγὴ βροτῶν 

Κ΄6Π01. Αὐἱδεῖα, Ρ. 801: χαὶ “Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ 
“ πολλοῖς ῦ Τὰ ΤῬηομηγοίΐιοο βαρ νυ βε6 ποη ἸΘρ τπι: 16 νϑὺ- 
5115. ποῖ Ἰοοι (ΔΙΊ Θητι5. 6 ῬΥοιηοίθ 6. νἱποίο δου, ποῖ ἀπιθ11- 
σπητι5 δα λυόμενον γοΐουγθ, νἱ46 ἔν. 189. 

189 
χέρσα 

Αμεϊαίε. ρ.116,7: χέρσα" τὰ μὴ γεωργούμενα. Αἰσχύλος Προμηϑεῖ. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ Ο ΛΥΟΜΈΝΟΣ 

56Π0]. Α 656}.. Ῥτόμη. 511: οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοίραται] ἐν γὰρ 
τῷ ἕξῆς δράματι λύεται. ὅπερ ἐμφαίνει Αἰσχύλος. 

184 
ἥκομεν 

τοὺς σοὺς ἀῤχοῖν οὐ συ δε, ̓Προμηϑεῦ, 
δεσμοῦ τε πάϑος τόδ᾽ ἀποψόμονοι 

ΑΥ̓ΤΊ ΔΉΤΙ5 ῬΟΥΊΡΙ. Ῥομέ. 1πχ. Ρ. 19 5α.: καίτοι «ἽΪσχύλος ἐν Προ- 
μηϑεῖ λυομένῳ τὸν Φᾶσιν ὅρον τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ασίας ποιεῖ" 
λέγουσι γοῦν αὐτῷ οἵ Τιτᾶνες πρὸς τὸν Προμηϑέα ὅτι “ἥκομεν τοὺς 
σοὺς --- ἐποψόμενοι;". εἶτα καταλέγουσιν ὅσην χώραν ἐπῆλϑον “ἡ τῇ μὲν 
- Φᾶσιν’ (ἔν. 185). Ἐαάοι πο ἃ} ἬΝ ««σμοῦ τὲ πάϑος ατο- 
πστὴϊ ῬΟΥΡ]. Ῥομίι Ἰὼ ΧΊΩΙ οὐ Μδθοίαι5 Ρ᾿. 1, 0] ΤΠ 1 τι. Ἰδοιμδ 
᾿νατιβέθι οδί. γν8. 1 οἱ 3 ἥκομεν ἄϑλους ((ο] οὐ. νου ὶ5 τοὺς σοὺς) 
ΒΟΥ Ρ510 Βοίλππι5. 

180 

πῇ μὲν δίδυμον χϑονὸς Βυρώπης 
μέγαν ἠδ᾽ ᾿“σίας τέρμονα Φᾶσιν 

Αὐγδητιβ Τ᾽ Υ1}]. Ῥοπέ. ττιχ. Ρ. 30 οὐ ἀπόηντηὶ Του ΙΡ]. ῬΡομΑΙ Ππιχ. 
οἱ Μαδοοί. γ. " 4π|ὸ5 ]0005 ἴῃ ἔν. 184 Δὐθα]Ππλτι5.. ῬΤΟΘΟΡρ 5. ΠΠΒΙ. 
(ὑοα]ι. 4, 6 ν0].2 Ρ. 484, 16: ἀλλὰ καὶ ὃ τραγῳδοποιὸς “Αἰσχύλος ἐν Προ- 
μηϑεῖ τῷ λυομένῳ εὐϑὺς ἀρχόμενος τῆς τραγῳδίας, τὸν ποταμὸν (βα- 

σιν τέρμονα. καλεῖ γῆς τε τῆς (1. τῆς τε) ᾿“σίας καὶ τὴς Εὐρώπης. ν5.} 
σῇ ΠΡνῚ, τῇ οὐ, νρ. ἃ ἠδ᾽} ἢ δ᾽ Αὐγίδηιιβ, τῇ δ᾽ ἄποῦ. (ΦΦᾶσιν] πο- 
ταμόν Δα ἀποη. 
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150 
᾽ » Ἁ 

φοινικόπεδόν τ᾿ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν 
χεῦμα ϑαλάσσης. 

3 »] " 

χαλχοχέραυνόν τὲ παρ᾽ Ἰὡχεανῷ 
λίμναν παντοτρόφον Αὐἰϑιόπων μ ᾽ 
“5... Ὁ , “] 3 
ἵν ὁ παντόπτας ἤλιος ἀεὶ 

δά Ψ 9 ’ ῇ , 2, κ»" 

χρῶτ ἀϑανατον χκαματὸν ὃ᾽ ἵππων. 
5. Ω 

ϑεδμαῖς υδατος 
-» ὥ "] , 

μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 

ὧι 

δίσαθο " Ρ. 85: φημὶ -- τὰ μεσημβρινὰ πάντα «Αἰϑιοπίαν καλεῖ- 
σϑαι τὰ πρὸς ὠκεανῷ. μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα. ὅ τε γὰρ, «Αἰσχύλος 
ἐν. Προμηϑεῖ τῷ λυομένῳ φησὶν ουτω  φοινικόπεδόν --- ἀναπαύει". 

γῇ, 8 χιλιόκρουνόν τε οἱ. Βοίμαι, χαλκομάραυγόν τε Ἡ ΘΡΙμ ΠΤ. 
νβ. 4 πάντων τροφὸν. ΠΟΡΟΟΚΠ5, ΥΒ. ὅ παντεπόπτας ΡΥ], παντόπτας 
Τγυνἰζπι5. τηοχ αἰξὲ ΠῸΥ]. ν8. 8 προχοαῖς] τ᾿ δἀάαπί Τρεῖ. 

187 

ΟἸοογο Ἴ8ο0. 3, 10, 38--ϑὸ : νοηῖαί Αοδοϊψίιδ πρὶ ρορία βοϊμηι οὶ 
οἰίαηι ᾿ψίμαρογ δι: δῖς ογιηι ἀσοθρίηιιδ. ψιὸ ηιοᾶο [ογὶ ἀρὰ οὶ ᾿γο- 
ηιοίλμιοιι5 «ἰοίογ θηὶ ψιιθηι οαοίρτηί οὐ ἐμρίηι 1, Θηιγτιῦι 7 ---- αἴῆαιι5 αἰ Οαιι- 
σαϑβιίηι ἰαος αἰἸοῖί: 

Τιίαγιηι διθοῖο5., δοοία ποϑδίγιὶ δαγιρι)γῖς, 
σοπογαία (᾽αοἴο, αὐἀϑρῖοϊίδ γεϊργαίιηιν ἀδ 6715 
υἱποίμηιχιο δαοῖδ,, παῦυθηιὶ τΐ ΠΟΥ γίδοηο Κγοδίο 
γοοσίοηι ραυθηίθ5 {ἰηι(ϊ ααἰηοοαίιγιί παυϊίαο. 
ϑαίΐμγητιδ η16 δῖς τηβαῖΐ Πιρρτίογ.. 5 
ΤΙουΐδχιο πμηῖογι Πιοὶδγὶ αὐἀδοῖντξ ἠιαηιι8. 
μοϑ 1{16 σιγιθος [αῦγῖσα Ο7 ΜΟΙ 1718 67 6115 
»ογγιρῖξ αγίμδ: χα ηι567" 8016 γέϊα 
ἐγαηϑυογ δον αι σαδίγμηι πος Εἰιγίαγιηι Ἰημ σοῖο. 
ἑαηῖ ἰ6γ 110 η16 ψιοψι {[ιιοδίο εἰϊδ 10 
ἐγ 15. αἀνοίαίι α(ἰιγιοῖὶδ Ιασ ΟΥ̓ αλι8 τἰισινιι5 
Ἰουῖβ δαίο!165 ραδίι αἰἰϊαγμῖαί ἔογο. 
{μι 16607.6 ορίηιο αγία οἱ βαἰζαία αἱ) αἰΐηι 
οἰαησογθηι [ιιαϊέ ναδίιηι, οἱ διευϊηια αὐοίαλι5 

»ίμπαία σαμάα ποδίγιηι αὐπίαΐ δαγριθηι. 1 
οἰ υ67γ0 αὐοϑδιίηι ἐμ ῇαίι γοηπουαίιηι 65 ἱθοιγ,. 
ἐπηγι 7.7 8ι47,ι 16[705 αὐἱάία 86 αα ραδίιδ γΟ[ΟΤΊ. 

᾿βἷς ιθῖς οιδίοάσηι ἠιαρϑδίϊ ογιοϊαίι5 αἷο, 
ψιῖ ηι6 ρογθηγὶ υἱνιηι [οδααί ηιϊδογία. 
παῖ, κί υἱαἰοίϊδ, υἱηιοἴδ σοηδίγιοίιι5 Ιου 90 
αΥ̓ΟΟΥΟ Ἠδημθ0 αἰ αηὶ υοϊμοῦ θηὶ ἃ ροϑοίογο. ᾿ 
816 Ἴ16 ἴρδο υἱάϊμιι5 ροδί65 οαοσὶρίο ἀποαῖαξ, 

ΤΗΛΟ. ΘΕΔΕΟ. ΕΕΛΟΜΕΝΤΑ. 1 



Ὁ0 ΑΕΒΟΗΥΙῚΙ 

απιογ 6 ηϊο» 15 ἰ0γηυϊρτηι αἸ ε7 6018. Ἠιαϊ: 
δο(ἷ Ἰοηφε αἰ ἰθίο πιηυῖηο ἀϑρ6 107 ]ουΐϑ. 
αἰψιο μαθς νυοίδία δαθοῖ8 οἰοηπιογαία ον γα ϊδ 30 
μοίοα οεἰασος ποϑίῦο Ἰηβῇαα 68, ΘΟΥ̓ΡΟΥΊ, 
6 χιίο ᾿ἰψιαίαο 5018. αγᾶο7}.6 Θαοϊ(άιηί 
σμίίας., χα βασα αϑϑιάμο ἐγδίαηί (ατισαϑῖ. 

Αἃ ν5. 11 ϑδ'ομεχίθβ τοίου Ἡ ΘΘΎ ΟΠ1] ο]οβδαιῃ εἰσαφαάσματα (ιν. 199). 

γ85.. 10 ἔονγίαββθ βρθοίαί ο]οϑϑᾶ Ῥμοῦϊ: Τ,6χ. Ρ. 60ῦ, 34 ες δυάδο: 

τρίτῳ φάει" τρίτῃ ἡμέρᾳ. 

188 

ἵππων ὄνων τ᾽ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονὰς 
δοὺς ἀντίδουλα καὶ πόνων ἐκδέχτορα 

ῬΙαΐ. Μον. ρ. 98 Ο: οὐκ ἀπὸ τύχης οὐδ᾽ αὐτομάτως περίεομεν αὐ- 

τῶν (80. τῶν ϑηρίων) καὶ κρατοῦμεν. ἀλλ᾽ ὃ Προμηϑεύς. τουτέστιν ὃ 

λογισμός. αἴτιος “ἵππων --- ἐχδέχτορα ᾽ δατ᾽ “ἰσχύλον. ῬΙαΐ. Μου. Ρ. 

964 1": “ἵππων --- γονάς’ (5. 1), ὧν ὃ “ἰσχύλου Προμηϑεὺς δοῦναι 
εὐνη φησιν "ἀντίδουλα καὶ πόνων ἀνδέκτορα᾽. ῬοΙΡ γνῖαβ 46. ἀϑϑί. 

, 18: ᾿ἕππων --- γονάς" (ν5. 1. ὡς “Αἰσχύλος φησίν. " ἀντίδουλα καὶ 
πόνων ἐκδέκτορα᾽ χειρωσάμενοι καὶ καταζεύξαντες. ν5. 1 ὀχεῖα]) ὐχείας 
ῬΙαι. Ρ. 964. ν5.  ἀντίδουλα] ἀντέδωρα ῬΙαι. Ρ. 98. ἐκδέκτορα] ἀν- 
δέχτορα ῬΙαί. Ρ. 964. 

189 
εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε: καὶ πρώτιστα μὲν 
βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς, ἵν᾿ εὐλαβοῦ 
βοόμον καταιγίζοντα, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ 
δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέφας ἄφνω. 

(ἀἈ]οπτι5 νο]. 17, 1 Ὁ. 879 5α. (γο]. ὁ Ῥ. δ84 ο΄. 451}. νΟ]. 9 Ῥ. 
885 ΟἸ"αν!.): δοκεῖ μὲν γὰρ αὐτὴν (86. τὴν πέμφιγα) ἐπὶ τὴξ πνοῆς 

Σοφοκζῆς -- λέγειν - Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ " εὐϑεῖαν 

- ἀνω᾽. νϑ5. 1 ἑρπετὴν δὲ Ἰοροθαίαν, ν5. 3 πρὸς πνοαῖσιν εὐλαβοῦ. 

ΥΆ. 4 συσεδέψος ἄνω: ὀοιτοχουιηΐ Οἰπηδαδουμα οὐ Βοιί]οῖαρ. Τοῦ 

λυομένου Προμηϑέως ο5586 Ἰοοτπη ραΐοί ὁ {τ 190 οὐ 198. 

190 
Η] ν 2 Γ᾽ » 

ἔπειτα δ᾽ ἥξεις δῆμον ἐνδικώτατον 
»" [φ , 

[βροτῶν] ἁπάντων καὶ φιλοξενωώτατον, 

Γαβίους. ἵν᾽ οὔτ᾽ ἄροτρον οὔτε γατόμος 
’ ΝᾺ ς χν .. 2 3 3 

τέμνει δίκελλ ἄρουραν, ἀλλ΄ αὐτοσῆοροι 
΄ ͵ , »" 

γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. τ 

ΘΤορ απ Β γα. ν. ἴάβιοι Ρ. 7, ὃ: «Αἰσχύλος τε ΤΡ διὰ τοῦ 
Γ' ἐν λυομένῳ Προμηϑεῖ " ἔπειτα ---- βροτοῖς. ν5.1 ἥξει 1 ον], ἥξεις 
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Θἰδη]οῖτι5, ἕξει οἷ, Μοϊμποϊκῖιι5. ν8. 2 βροτῶν δἰ τἀ ΤΟΥ Δ 115. 
γ8. 8 οἵ, 56110]. 1]. Ν, 6: “Ἵβίων - τούτους “ἰσχύλος 1 ἀβίους φησί. 
51 Πτον ᾿σπιβί, 1]. γ.. 910, 94, νβ. 4 δικέλλης ΤἸἰῦχ], δέκελλ᾽ Πο]βίο- 
εἶπι5. αὐτύσποροι Ἰὲ, αὐτοσπόροι οϑίουὶ. ν5. ὃ γῦαι Ἰ᾿. 

191 

ὅο] 10]. ἌΡΟΙ]. ᾿Ποά, 4, 384: τὸν, Ἴστρον φησὶν ἐχ τῶν Ὕπερβο- 
ρέων καταφέρεσϑαι καὶ τῶν 'Ριπαίων ὀρῶν. οὕτω δὲ εἶπεν ἀκολουϑῶν 
“Αἰσχύλῳ ἐν λυομένῳ Προμηϑεῖ λέγοντι τοῦτο. ΝΟΥ τοοίο 5610]. 1) ]Οη γ 5. 
Ῥαν. 0 46 Δ ΠΑ]: «Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ καὶ Σοφοκλῆς 
ἐν Σχύϑαις ὑπὸ τούτου διορίζεσϑαί φησι τὰς ἠπείρους. 

192 

ἀλλ᾽ ἱππάκης βφωτῆρες εὔνομοι Σκχύϑαι 
δίσ δ. ΝΗ Ρ- 801 : καὶ «Αἰσχύλος Ὦ ἐμφαίνει συνηγορῶν τῷ ποιητῇ 

φήσας περὶ τῶν Σχυϑῶν “ἡ ἀλλ᾽ --- Σκύϑαι. 

199 

ἥξεις δὲ Ζιγύων εἰς ἀτάρβητον στρατόν. 
ἔνϑ᾽ οὐ μάχης. σάφ᾽ οἶδα. καὶ ϑοῦρός περ ὧν 
μέμψει" πέπρωται γάρ σε χαὶ βέλη λιπεῖν 
ἐνταύϑ᾽- ἐἑλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐκ γαίας λίϑον 
ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλϑακός. ὔ 

ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντά σε Ζεὺς οἰκτερεῖ, Ὁ 
νεφέλην δ᾽ ὑποσχὼν νιφάδι γογγύλων πέτρων 
ὑπόσκιον ϑήσει χϑόν᾽. οἷς ἔπειτα σὺ 
βαλὼν διώσει ῥαδίως ἄὐγον στρατόν. 

δίχα. ΤΥ Ρ. 188: μεταξὺ γὰρ τῆς "Μασσαλίας καὶ τῶν ἐχβολῶν 
τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἔστι τῆς ϑαλάσσης διέχον εἰς ἑκατὸν σταδίους. 
τοσοῦτον δὲ καὶ τὴν διάμετρον; κυκλοτερὲς. τὸ σχῆμα: καλεῖται δὲ 1ι:- 
ϑῶδες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. μεστὸν γάρ ἐστι λίϑων χειροπληϑῶν. 
ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων αὑτοῖς ἄγρωστιν. ἀφ᾽ ἧς ἄφϑονοι νομαὶ βο- 
σχήμασίν εἰσιν. ---- τὸ μέντοι δυσαπολόγητον Αἰσχύλος καταμαϑὼν ἢ 
παρ᾽ ἄλλου λαβὼν εἰς αὐϑον ἐξετόπισε. φησὶ γοῦν Προμηϑεὺς παρ᾽ 
αὐτῷ. καϑηγούμενος Ἡρακλεῖ τῶν ὁδῶν τῶν ἀπὸ Καυχάσου πρὸς τὰς 
Ἑσπερίδας “ἥξεις --- ᾿στρατόν᾽. Ῥίοπγβ. ἨΔ]. Απί. Ῥοπι. 1, 41 το]. 
Ι Ῥ. 107: δηλοῖ δὲ τὸν πόλεμον τόνδε τῶν ἀρχαίων ποιητῶν ᾿Δἰσχύλος 
ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ. “πεποίηται. γὰρ αὐτῷ ὃ Προμηϑεὺς ᾿Ηρακλεῖ τά 
τὲ ἄλλα προλέγων ὡς ἕκαστον αὐτῷ τι συμβήσεσϑαι ἔμελλε κατὰ τὴν 
ἐπὶ Γηρυόνην στρατείαν. καὶ δὴ καὶ περὶ τοῦ “Πιγυστιχοῦ πολέμου, 
ὡς οὐ ῥάδιος ὃ ἀγὼν ἔσται διηγούμενος" τὰ δὲ ποιήματα ὧδε ἔχει 
“ἥξεις --΄ λιπεῖν’ (ν8. 1-ὃ). Ἡγρίπαβ Ροοϑί. Αϑέν. 9, 6 ρ. 487: ἊΑδβοῖῳ- 
ἴμι8 αἰιίοηι ἐπ Γ[αὐιία χιαθ ἐμβορ δι" Προμηϑεὺς λυόμενος Ἡογοιθηι αἷΐ 

4Ὲ 



2 ΑΕΒΟΗΥΙῚ 

δδδὸ πορ σπηὶ αρασοηο 5οὶ οἰῆὶ 1σιγῖϑιι5 αοριργαρίοηι. αἰϊοῖ! θηΐηι ψιιο 
ἐρηιροῦὸ Πογομῖος ἃ ἰογοηθ θουθ5 αἰνμο ον} {{67) ἐδΟῖδ56. 06) 1ριγμηι 
ἤηδς: ψιος σοπαίος αὖ 0 ρδοιδ αὐάμ 6) ἠναλγιιδ δΟγεἐμ{1586. δἰ ΘΟΊΙἢ.7)68 
δοίην δαρίἰς σον αῖδδο, βοὶ ροξίψιαηι Πογοιίθηι ἰοῖα αἰοἤοογοθηί, τηνε - 
ἐμεῖο ναγϑαγογιωη οἱ ἱπορία αὐπιογιην εἰ οβϑιίηι 86. ἱηρθηοιία856. ἡ 8 
ἴαηὶ ὑπο γῖνιις αὐοορίϊδ. ]Ιουδηῖ ατίοηι ηιῖβ γι {{{Π] ΟἸΥ α586 μὲ Οἴγοα Θιηι 
γπηαρηα Ἰαρίάμονι σορία οεϑοί, φιῖϑιι 86 Περοιίοηι αἰ ΘηἋἴ1586 οἱ Πμοβίθβ {μ- 
σαδδο. τίαψιιθ Ιουθηὶ δἱηι{παἸ]γι6 γι Ῥιφη αι ἴηι167) δ1᾽46γὰα σοηϑδίϊι1586. 
080]. Ατὐδί. 74: τοῦτον (Η ὀγοα] θη) γὰρ «Ἵίβυσι πολεμοῦντα. ἐπιλι- 
πόντων αὐτῷ τῶν τοξευμάτων ἐπὶ γόνυ πεσόντα λίϑοις βάλλειν. οὺς 
αὐτῷ Ζεὺς ὑσεν εὐξαμένῳ. ν5. 3 σάφ᾽ οἶδα] εὖ οἶδα Ἰλίοην5. ϑοῦ- 
ρος] ϑυρος ΘΠ Πθομΐ5 οοάοχ 4, ϑυρὸς Οσμῖ, ϑηρὸς ΒΙ. ν5. ὃ μέμψῃ 
ν6] πέμψῃ ὃ ΙΑ θΟΠΪ8 1101]. νϑ. 6 σ᾽ ὃ Ζεὺς Ἰ1ργἱ, σε Ζεὺς ΜοϊμοἸκῖπι5. 
γ8. 7 ὑπερσχὼν οἷ. (ἰἀϑδαθομτ8. γογγύλων στρογγύλων ἀρ θυ 65 
Πυνῖ. ν5. 8 84. συμβαλὼν δῃώσει Ἰ1γ], σὺ βαλὼν ϑια!ιηαβῖαβ, διώσεις 
Τιροραγάπ5, δεώσει 1) ΟὈτ ΔΘ α5. 

194 

σίσαθο 1. 19: Ἡσιόδου δ᾽ οὐκ ἂν τις αἰτιάσαιτο ἄγνοιαν Ἡμί- 
κυνὰς λέγοντος καὶ Μακροκεφάλους καὶ “Πυγμαίους --- οὐδ᾽ Αἰσχύλου 
Κυνοχεφάλους καὶ Στερνοφϑάλμους χαὶ “Μονομμάτους. ὙΠ ΝΗ: 
᾿Ησίοδον μὲν Ἣμίκυνας λέγοντα χαὶ Μεγαλοκεφάλους καὶ Πυγμαίους, 
- “Αἰσχύλον δὲ Κυνοκεφάλους καὶ Στερνοφϑάλμους καὶ "Μονομμάτους 
[ὲν τῷ Προμηϑεῖ φασι] καὶ ἄλλα μυρία. αὐϊ νοῦθὰ ἐν τῷ Προμηϑεῖ 
φασι πον δ γα ΟΠ 5. 6556, 564 ἀοοίο Ἰοοίουὶ ἀθθου ναὶ Ἡ ουππι5. 
Στερνοφϑάλμους οΧ ΔΟβοιν]ο οομηπηοιηογδΐ ᾿ΠΖοίζ. ἴῃ Αποοά. Οχοῃ. 

ν0]. ὃ Ρ. 370, 9. 

195 

᾿“γρεὺς δ᾽ ᾿ἡπόλλων ὀρϑὸν ἰϑύνοι βέλος. 

ΡΤ, Μὸν, Ρ. 1071 Ε: ὃ δὲ Ἡρακλῆς ἕ ἕτερον ϑεὸν παρακαλεῖ μέλλων 
ἐπὶ τὸν ὄρνιν αἴρεσθαι τὸ τόξον, ὡς “Δἰσχύλος φησίν. “᾿“γρεὺς --- 
βέλος 

100 

ἐχϑροῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέχνον. 

ΡΙμί Υ. ῬόΙΗΡ. ὁ. 1: πρὸς Πομπήιον ἔοικε τοῦτο παϑεῖν ὁ Ῥω- 
"μαίων δῆμος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅπερ ὗ “ἰσχύλου Πρφομηϑεὺς πρὸς τὸν 
Ἡρακλέα σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ λέγων “ἐχϑροὺ ---- τέκνον". τοῦτο 
5 ρθοίαμι. ΠΟΙΆ ΠΟ. 

107 
ΔΤ, ΧΝ γν. 6741): Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένο)» Προμηϑεῖ σαφῶς 

φησὶν ὅτι ἐπὶ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμεν τῇ κε- 
φαλῇ ἀντίποινα τοῦ ἐκείνου δεσμοῦ. ἩΓγρίπι» Ῥοοί. Αβίν, ἢ, 15 Ῥ. 
457: (τοι 1116 4) πορημΠ] οἰΐαηι ἐογοηάηι μα ιῖδδο εἰϊαογιι, τ 80 
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υἱοί θη ἡ ριη ροσοαδδο αἰϊσονοί: ἰΐαψιο Πορεΐιος. ἦι πιασίηια. Ἰαοίία 
υἱοίον ἴδιο σογοη 5 πάθον ἐπιδέ ον, τα ἐγι Θαογ οἰ αιογενιι5 οἱ δογινίρϊὶς 
»ογδρίσονο ΠΟοΡΙΐ. 

; 198 
ἀρειϑυσανοι 

᾿δππϑί. 1], Ρ. θ00, 45: ἀρειϑύσανοι κατὰ Παυσανίαν ἄρεος ἀυκινν 
οἷονεὶ ἀποσχίσματα. παρ “Αἰσχύλῳ ἐν Προμηϑεῖ λυομένωῳ. ΠργοΙ. 1 
Ρ. 5238: ἀρϑύσανοι (ἀρϑρύσανοι, πος ΕΠ ρνυιηι οὐ Ἰϊ οομν θη, Εὰ- 
ΟΝ ἀποσχίσματα καὶ ἀποκλαστήματα (ἀποσχήματα καὶ ἀποβλα- 
στήματα οο4.). 1014. Ρ. 832: ἀριϑύυσανοι (ἀρειϑύσανοι 1ἰ{τογᾶγιιμ οΥ- 
ἄϊπο τοααϊν ταν)" ἡνέοχοι. ὗ 

199 
εἰσαφασματα 

Ἤ βυοΙ. Ρ. ΠΙΤ: εἰσαφάσματα" εἰσπτήματα (εἰς ἀφάσματα. εἰς 
πτήματα Θοα.) ἀπὸ τοῦ εἰσαφιέναι. ἢ σπαράγματα. Αἰσχύλος Προμη- 
ϑεῖ λυομένωῳ. 

ἹΡΌΝ ΕΓ ἘΓΓΎΣ Θ. ΠΡ ΑΓΕΣ 

1 ἀγδμηδίππι ἰπἀ1θθ. πὸ ΠηΘπιογίπ, ῬΟΪΠΧ 9, 166: ὁ δ᾽ ἔς. 
πρήσας τάχ᾽ ἂν πυρχαεὺς ὀνομάξοιτο κατ᾽ “Αἰσχύλον καὶ “Σοφοκλέα 
οὕτως ἐπιγράψαντας τὰ δράματα. τὸν μὲν τὸν Προμηϑέα. τὸν δὲ τὸν 
Ναύπλιον. Ί46 πᾶ ΑἸΧίτηιΒ Ρ. 47 56. 

200 

λινὰ δέ. πίσσα κὠμολίνου μακροὶ τόνοι 
ῬΟΠΧ 10, 61: τῶν δὲ γυμνασίοις προσηκόντων σκευῶν --- ὦὠμό- 

λινον. οὐ Κρατίνου μόνον εἰπόντος τὸ ὠμόλινον. ἀλλὰ καὶ Αἰσχύλου 
ἐν ξρεμηθεῖ πυρχαεῖ ἡ λίνα --- τόνοι". λινάδες Ῥ,, λίνα δέ οοἰουϊ, λινὰ 
δέ Τ)1π Δ οτῆτιβ. 

201 

ὝΝΓΕΤΕ δὲ μή δε προσβάλῃ στόμα 
πέμφιξ" πικρὰ γὰρ κοὐ διὰ ξόης ἀτμοί. 

Δ] θπιι5 νο]. 17.1 Ῥ- 880 (νο]. ὅ ". 854 οα. Β4511.. νοὶ]. 9 Ρ. 888 
ΟΠ ατί.) ἀθ ποιηῖμο πέμφιξ ἀϊθραίΐδπβ: ἐπὶ δὲ τῆς δανίδος ὁ ὃ αὐτός 
(Αοβομν 15) φησιν ἐν Προμηϑεῖ " ἐξευλαβοῦ --- ΠΕΡΙ. Ηπὸο τϑίξα 
(Οοπϊηρίοῃ. 

202 

τράγος γένειον ἄρα πενϑήσεις σύ γε. 
ΡΙαΐί. Δῖον. Ρ. 86 Ε: τοῦ δὲ σατύρου τὸ πῦρ. ὡς πρῶτον ὦφϑη, 

βουλομένου φιλῆσαι καὶ περιβαλεῖν. ὃ Προμηϑεύς " τράγος -- σύ γε’. 
Τπαθί. Π. Ρ- 116,1: ᾿ξλιος -ο ἀντὶ τοῦ ὦ ἥλιε. ὁποῖον σὺν ἄλλοις καὶ 
τὸ “τράγος - σύ γε, ἀντὶ τοῦ ὦ τρᾶγε. πάνυ στερήσῃ γενείου, εἶ 
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τὴν φλόγα φιλήσεις. νος ΑἸοοΥ. Ρ. 109 Α: Ζῆνες δὲ οὐχ εἷς 

Ἃ δύο. ἀλλὰ καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρες γεγόνασι τὸν ἀριϑμόν. ὃ μὲν γὰρ 

εἷς αὐτῶν Κρονίδης ὁ προειρημένος --- ἄλλος δὲ ὃ τραγῳδὸς ὃ χαὶ τὴν 

χεῖρα αὑτοῦ καύσας" τάχα δὲ ϑεὸς ὧν ἐπελάϑετο ὅτι δάκνει τὸ πῦρ 

καὶ οὐκ εἶχε τὴν πρόγνωσιν τοῦ λέγοντος τράγῳ τῷ σατύρῳ εὑρόντι 

πρότερον (ὁρῶντι πρῶτον Μ οἰποίκῖαθ), τὸ πῦρ καὶ ̓ προσελϑόντι (καὶ 

ϑέλοντι ἀαἀά! ΜΟΙΆΘΕΚΤΙ 5) φιλῆσαι “ μὴ ἅψῃ. τράγε: ἁψάμενος γάρ 

μου (σου ΜΙ ΘΙ) ἐμπρήσεις τὰ γένεια᾽. ΔΟΒΟΙ]Ὸ νούϑιμ δι ρτὰ 
βουϊρίσπη. (ἴῃ απὸ ἄρα ργὸ ἀρὰ Ρ]αΐ. οὐ Τὐπβί.) Ῥυο Δ ΌΠΠΙου νἱπά!- 

αν ίδη]οπι8. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Ο ΠΥΡΦΟΡΟΣ 

209 

ὅ9}|0]. Αοβοι, Ῥτομ, 94: τὸν μυριετῆ] πολυετῆ" ἐν γὰρ τῷ πυρ- 
φόρῳ γ΄ μυριάδας φησὶ δεδέσϑαι αὐτόν. Ἡγρίμιιβ Ῥοοί. Αβίγ. ὃ. 18 
Ρ. 456: Ῥηοριοίϊοιηι απίθηι ἴηι πιοπίθ δομίμίαο ποηιη (αἰιοα80 βγτοα 

σαίοπα υἱηαῖί: φιιοηὶ αὐ ραίιμηι ἀ(ἱ ἰγΊρίία πα ἀπηογιηι ΑΙ οϑοθμ 5 1) ἃ- 

σοραϊϊαγιηι δογρίου ατί. 

204 

σιγῶν 8᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια 
Ο6ΠΠ1π5 18, 19, 4: ἐά φιοχιιθ απϊηι αν» ἤηιι8... ἀρμι Αοβολμίιοη ἐν 

τῷ πυρφόρῳ Προμηϑεῖ οἱ αριι! Μιγίρίάοηι ἦι ἰγασοθαϊα χας ἸηδοΥρία 

ὁ5ι Ἰνὼ διιμάθηι 6586 Ὁ7) 8.7) ἌΠΠ »αιιοῖϑβ δ ]]αὐῖδ. ΑΙ65 0 γί. δ10 “σι- 

γῶν -- καίρια, Πιγίρίαο5 Ἰὰ ἣ σιγὰν 8᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγειν. ἵν᾽ ἀσφα- 

λερ τ: . ΔΙΘΒΟΒΎ Θὰ ΜΟΥΒΊΙΒ. οὔτ 16] ΑἸΒΟΥ ὑθρδη τα γΘουΠΥ Ϊῃ ΟΠ ΘΡΙΝ. 

582: ὑμῖν δ᾽ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον φέρειν, σιγᾶν 9᾽ ὅπου δεῖ καὶ 

λέγειν τὰ καίρια. 4] Ἰοοῖι5 ἀαθῖῖο ππτὴ Ἰηΐθροι 510; Γουίαθβο Ἰθροη- 

ἄππι τοῖς καιρίοις γὰρ δεῖ λέγειν τὰ καίρια (αάο5ρ. ἴῃ ΤοίΖ. χορ, 

ΤΠ. Ρ. 146, 39). Αοβομν]α5. βορί. 619: φιλεῖ δὲ σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ 
καίρια. 

ΠΡΟΊΓΟΜΠΟΙῚ 

ΑἸΟΙ͂ΡΙν. ὅ, 48, 1: ἄφωνος εἴη “ικύμνιος ὃ τῆς τραγῳδίας ὑπο- 
“κριτής. ὡς γὰρ ἐνέμα τοὺς ἀντιτέχνους Κριτίαν τὸν Κλεωναῖον καὶ 
Ἵππασον τὸν ᾿ἡμβρακιώτην τοὺς “ἰσχύλου Προπομποὺς τορῷ τινι καὶ 
γεγωνῷ τῷ φωνήματι χρησάμενος. γαῦρος ἢν; καὶ κιττοστεφὴς ἦγε 
συμπόσιον. 

20ῦ 
δίπολοι 

Ηοργ ον. 1 Ρ. 1008: δέπολοι" διπλαῖ. “Αἰσχύλος Προπομποῖς (δί- 
πολοι αἰσχύλος διπλαὶ πρόπόμποις οοοχ). ΔΟΒΟΠγ  αἰχίδβο γύαι 
ν] ἄρουραι δίπολοι οἷ. ἸΠΟΥΤΩΔΉ ΠΤ, 

ΠΡΩΤΕΥΣΥΣΑΤΥΎΥΡΙΚΟΣ 

Αὐρίαη. Δόβοι, Αραμ: ἐδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος Φιλο- 



ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ Ο ΠΥΡΦΟΡΟΣ -- ΠΡΩΤΕΥΣ ΜῊ 

κλέους ὀλυμπιάδι ὀγδοηκοστὴ ἔτει δευτέρῳ. πρῶτος “ἰσχύλος ᾿Ἵγα- 
μέμνονι. Χοηφύροις. Εὐμενίσι. Πρωτεῖ σατυρικῷ. ἐχορήγει Ξενο- 
κλῆς ᾿ἡφιδνεύς. 1101. ΑΥν. Ἰδδηῃ. 1194: τετραλογίαν φέρουσι τὴν 
Ὀρέστειαν αἱ διδασκαλίαι. ᾿Ἵγαμέμνονα, “Χοηφύρους. Εὐμενίδας. Πρω- 
τέα σατυρικόν. ᾿Δρίσταρχος καὶ ᾿“πολλώνιος τριλογίαν λέγουσι. χωρὶς 
τῶν σατυρικῶν (ἴτηοὸ τοῦ σατυρικοῦ). 

200 

σιτουμένην δύστηνον ἀϑλίαν φάβα., 
μέσακτα πλευρὰ πρὸς πτύοις πεπλεγμένην 

ΑἸ. ΙΧ ρΡ. 894. Α: ἐν δὲ πέμπτῳ περὶ ἕῴων μορίων τὴν φάβα οὐκ 
ὀνομόξει (Αὐϊβίοί 105), καίτοι «Ἵϊἰσχύλου ἐν τῷ τραγικῷ (Ι. σατυρικῳ) 
εἰ ραν οὕτω μνημονεύοντος τοῦ ὄρνιϑος “ἡ σιτουμένην -- πεπλεγμέ- 
νην. ν8. 3 προσπτύοις ΠΙΡΥῚ πὶ νἀ οέαν, πρὸς πτύοις (Βα ιθομτι5. 
πεπληγμένην ὅοἾηνν οἹρ] 561. 

2017 

καὶ τὸν ἰχϑύων γάρον 
Ἡροτοά. π. μον. λέξ. Ρ. 85, 19: γάρος. «Αἰσχύλος, Πρωτεῖ (πρῶτ᾽ 

εἰ 604.) σατυρικῷ " καὶ --- γάρον᾽. ΑἿ. Π Ρ. 6 Ο: ὅτι δ᾽ ἀρσενικόν 
ἐστι τοὔνομα (5ς. γάρος) «Αἰσχύλος δηλοῖ. εἰπών “καὶ -- ,γάρον᾽. Ηο- 
τοί. ῬμΠοΐ. Ρ. 437: ὃ γάρος ἀρσενικῶς" ᾿ τὸν ἰχϑύων γάρον᾽. 

208 
Εἰδώ 

ὅὁΠ0]. θα. Ζ, ὅ66: Εἰδοϑέη. ἀπὸ τῆς εἰδήσεως καὶ ἐπιστήμης τοῦ 
πατρὸς τὸ ὄνομα: καὶ Αἰσχύλος δὲ ἐν Πρωτεῖ Εἰδοϑέαν αὐτὴν καλεῖ. 
στα. απά. Ρ. 816, 80 6 οοάϊοθ Ῥδυίβίμο 3688 ΘΟΥΡΘΟύπιπ: κερδώ 
ὑποχοριστικῶς. ὡς παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἡ Εἰδὼ καὶ Ὑψὼ ἀντὶ τοὺ Εἰδοϑέα 
καὶ ᾿γψιπύλη. οἵ, Απμροα. ΒοΚΚ. ῬΡ. 857, 9: τῶν δὲ ϑηλυκῶν. (56. 
ὑποκοριστικῶν) τύποι τροῖς, ὃ εἰς 4). οἷον Ὑψὼ Ὑψιπύλη. Εἰδὼ Εἰ- 
δοϑέα. καὶ ᾿ἀφρὼ ἡ ̓ Δφροδίτη. ἘΠῚ Αὐ. ΕἘλ4. 1068: κερδώ --- ὡς 
Εἰδοϑέα Εἰδὼ καὶ Ὑψιπύλη Ὑψώ. 

μονὰς 209 
ἄελπτοι 

Ηδβυο. 1 Ρ. 1Π|: ἄελπτοι- δεινοί, καὶ ἄαπτοι. Αἰσχύλος Πρωτεῖ. 
ΑΘΒΟΒΥ ΓΒ. απ ἄετττοι ααῦ ἄαπτοι αἰχίθ86 νἸἀοίαν, δία πᾶ οχ Ηο- 
τηοσῖθο χεῖρας ἀάπτους ποία οϑ Βοῦραν δο γατίοίαρ, Γογίαβ56. 51}}1}1- 
[ΟῚ ἴῃ ΑΘΒοΠν Ῥγοΐθο Χο. 

210 
ἄμαλα 

ἨόβγΟΝ. 1 Ρ. 358: ἄμαλα᾽ τὴν ναῦν. ἀπὸ τοῦ ἀμᾶν τὴν ἅλα. 
“Αἰσχύλος Πρωτεῖ σατυρικῷ. “Οογναρίϊμῃ νιἀθέαν αποά οχίαϊ ἴῃ ̓ έγτη. 
Μ. Ρ. 75, 35: ἁμάδα τὴν ναῦν Αἰσχύλος. 
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211 
ἐπάσω 

Ἡδόυ οι. 1 Ρ. 1816: ἐπάσω: ἐκτήσω. «Αἰσχύλος Πρωτεῖ σατυρικῷ. 

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΙ 

Σαλαμίνιοι 5ουρίσχ ἴῃ ἀτατηδέιπη ᾿πα166. Οοπϊοιι Ὅπλων κρί- 
σιν. Θρήσσας . Σαλαμινίας ἰυἹ]ορίαιη οἤἴθοῖθβο, οὐ δ] τη] στιτη ἃΥ- 
δυο πὶ {ἰπ||556. ΓΠΠΓΘΊΤΟΥῚ ἱπβοσίαπίαπα, 461 51Πη6 Αἴδοθ ΤΟΥ ΘΥ̓ΒΊΙΠῚ 
ΓΘ] ατηοι δ] ιηῖη 6. ΟΧΡ.ΓοΥί. Ῥούίαϑϑθ [πιὸ ΤΟΒΡΊΟΙς ΑΥ. Ῥδῃ. 104|, 
4181 Δ ΘΒΟΒΥ [πῃ πᾶθο ἔδοῖς αἰϊοοπίοια: ὅϑεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη 
πολλὰς ἀρετὰς ἐποίησεν. Πατρόκλων. Τεύκρων ϑυμολεόντων .- ἵν᾽ 
ἐπαΐίροιμ᾽ ἄνδρα πολίτην ἀντεχτείνειν αὑτὸν τούτοις. ὅπόταν σάλπιγ- 
γος ἀκούσῃ. 

21. 

εἴ μοι γένοιτο φᾶρος ἴσον ἐν οὐρανῷ 
ἩΓοτοῦ. σ΄. μον. λέξ. ἅν... 8. 95. 46 Υ. φάρος ἀϊβραΐδῃδ: οἵ μέντοι 

ἘΒΈΡΙΣ ἐπίσης ἐκτείνουσι --- τὸ 4 καὶ συστέλλουσι. ὦ ὡς παρ᾽ “ἰσχύλω 
“Σαλαμινίαις (σαλαμέναις 604.) “ εἴ μοι --- οὐρανῷ". 5΄ Ποῦ Ἠὸ- 

οὐδ περὶ διχρόνων ἴῃ Απθαα. Οχοι. νΟ]. ὃ Ρ. 396, 16 ΟὙδιτη. Ἠρντη. 
Ρ.- 444. Ῥτδο. Ρ. 85, 12. ἶσον ἐν οὐρανῷ Ηοτοά. π. μον. λέξ.. ἶσον οὐ- 
ρανῷ ὁοίοΥ. 

218 
ἀναρροιβδεὶ 

Ηοδυοῖ. 1 τ. 389: ἀναροιδοῖ- ἀναροφεῖ (ἀναρροιβδεῖ ἀναφροφεῖ 
γθοίο 1 νον.). “ἰσχύλος Σαλαμινίαις (σαλαμῖνες 604.), ἀντὶ τοῦ 
διαπνεῖν. Ὅμηρος δὲ ἀναπίνει καὶ ἀναροφήματα, ποιοῦν ἤχον. καὶ 
Σοφοκλῆς ἐν Ναυσικᾷ (ἐν ναυσὶ καὶ ςο4.) ἀντὶ τοῦ ἀναρρίπτει. 

ἼΟ 214 

ΧΡΉ ΘΉ9 
Ἡ Ρ ΟΝ. 1 Ρ. 376: ἀνήρης" ἀνδρώδης. «Δἰσχύλος Σαλαμινίαις 

(σαλαμι ὀοάοχ). 
21 

ἔχλογον 

ΗΘ Ργ6}. 1 Ρ. 1140: ἔκλογον : διήγησιν. «Αἰσχύλος Σαλαμινίαις 
(ἀσαλαμηνίαις οοἀ6Χ). 

210 
χανϑύλας 

ΠΌΡΥ 1. 3 Ρ. 137: χανϑύλας" τὰς ἀνοιδήσεις. “Αἰσχύλος Σαλαμι- 
γνίαις. 

ΣΕΜΕΛΔΗ.. ΕΓ ΤΑΡΟΦΟΡΟῚ 

Σεμέλη ἢ Ὑδροφόρος ἀταιηαίται ἱπάοχ. Β'9Π0]. ΔΡΟ]]. Τὐποά. 1, 



ΠΡΩΤΕΥΣ -- ΣΙΣΥΦΟΣ Ὁ7 

686: τὴν “Σεμέλην Θυώνην καλοῦσιν. ἐπειδὴ Αἰσχύλος ἔγκυον αὐτὴν 
παρεισήγαγεν οὐσαν καὶ ἐνθευζομένηνι ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἐφαπτομένας 
τῆς γαστρὸς αὐτῆς ἐνθεαζομένας. Πίμο ρμαϊοῦ ἀγριυπηοπίιη ἀν ιδ( 5 
ἔππῖδθο θα απ που βδίθιδηι ἀπδη ἰσαάδαπί ΑΡΟ]]οά. 8, 4, ὃ οἱ Ἡ υρὶ- 
ππι5. ἴα. 179. Ἰδογίαβδο ἄθη. ριπιθη έτη ἰγαοίαν! ΟΡ ΠΟ .165. [ἢ 
᾿γδροφύροις. 

217 

Ζεὺς ὃς χατέχτα τοῦτον 

ϑ΄601. Α Π.. 4, 819 ἀο δονῖδίο ἔχταν Ἰὼ ΑΘΒΟΙ ἔν, 175): 
ἐν Σεμέλῃ ἢ 'Ὑδροφύροις ε Ζεὺς --- αλλ ραμμ γι. τά, ρ. 305, μῳ 
τὸ τρίτον ἔκτα. οἷον “ἡ Ζεὺς ὃς κατέχτα ̓  

218 
᾿μφίδρομος 

Ἠόβυοῖ. 1 Ρ. 398: ἀμφέδρομος. Αἰσχύλος Σεμέλῃ ἔπλασε δαίμονα 

Ἁ ς ΄ ᾿ Ἵ κ᾿ 

καινὸν (καὶ οο4.) περὶ τὰ ἀμφιδρόμια, ὡσεὶ (ὠδει οὐχ) ἔλεγες τὸν 
Γενἕἔϑλιον. 

219 
2 , 
ἀνταία 

ΗοβγοΝ. 1 Ῥ. 391: ἀνταία" ἐναντία. ἵκέσιος. Αδολύλος Σεμέλῃ. 
σημαίνει δὲ καὶ δαίμονα" καὶ τὴν Ἑκάτην δὲ ̓Δνταίαν λέγουσιν ἀπὸ 
τοῦ ἐπιπέμπειν αὐτά. βου θθ μάθη ΒΒΡΊΘΟΥΣ ἀνταία ἢ ἀντία" ἱκέσιος. 
οἷ. 5080]. ΨΤ, Χ, 113: ἀντίος ἵκέτης. ὅϑεν ἀνταῖος ἱχκέσιος Ζεὺς 
παρὰ ἱπποβότων (ἔ. Ιπποβότῳ). 

220 
ἄστεχτα 

Ηδβυοῖ. 1 Ρ. ὅ82: ἀστερατα" τὰ οὐ δυνάμενα κατασχεϑῆναι. Α4ἰ- 
σχύλος Σεμέλῃ. Ὁ] ἀστεχτα [5. γοβϑῖπβ οὐ ἃ]. οἵ. Απθοά, ΒοΚΚ. ρ. 
ὅθ, 1: ἀστεκτα ἀβάστακτα. ἀνυπομόνητα. οὐ δυνάμενα κατασγχὲ- 

θήνοι. 

Σ ΕΣ ΦΟΣΞ ΔΡΑΠΗΤΗΣ, τ ΠΕ ΤΡΟΚΥΛΙΣΈΤΈΕΙΣΙ 

Σίσυφος δραπέτης τηϑτηογαῖαν ἴῃ ᾿ἰπᾶϊοο ΓΔ θα] στη, 4 οαΐπ5 ἄτα- 
τ 15 ϑαίνσιοῖ, αὐ νἀ θέαν, ΔΥρυ πη Θηΐο οὗ ῬΊΘσθον 465 ἴῃ ὅ'6Π0]. 1]. Ζ, 
158. Σίσυφος πετροκυλιστής 115. ἔα 0 1}18. δοσθηβοίθν, ἀα]θῈ5 τηγϑίθ- 
ΤΊΟΥτι ἢ ΓΘ] ΡΊΟΠ 6 πι ροθία ν᾽] αυὶ (οἵ, ὅ0Π.01. Αὐἱδέ. Ἰοοαξ ΒΈΌΡΤα Ρ. 31 
Δ]]αΐτι5): ργδθίουθα 15. αθουξαν (ἢ. 229 οὐ 330), ἴῃ ρ]ουίβατιθ ἔγαρ'- 
τ] 15 50] 1οἰζου Σίσυφος Ἰαπάαίαγ. 

221 

καὶ νίπτρα δὴ χρὴ ϑεοφόρων ποδῶν φέρειν. 
λεοντοβάμων ποὺ σκάφη χαλκήλατος; 



8 ΛΕΒΞΟΗΥΙΙ 

ῬΟΠῈΧ 10, 78: ἔξεστι δὲ καὶ σκάφην ὀνομάσαι κατ᾽ Αἰσχύλον [που 
σχάφην)] εἰπόντα ἐν Σισύφῳ " καὶ νίπτρα τς χαλκήλατος Ῥρ] τσ ἢς 
1: τὸ δὲ τῶν ποδῶν νίπτρον νίπτρα μὲν Αἰσχύλος. ᾿“ριστοφάνης δὲ 
ἀπόνιπτρον. ΟἹ, ἨἩοτναίΐϊα5 ὅαι. 2. 3, 31: οἰδη παηὶ χιιαογοῦ 6 αηιαϑφαηι, 
χιο να} ἐ{|Π6 ροάος Ἰαυϊδδοί Β ον οἶς ΠΟΥ͂ῸΣ 

ἍὉ 

σὺ δ᾽ ὁ σταϑμοῦχος εὖ κατιλλώψας ἄϑρει 
ῬΟ]ὰχ 10, 230 ἀ6 ὨΟΙΏΪΠΘ σταϑμοῦχος ἀϊδραίαμδ: εἴρηται τοίνυν 

ἐν Αἰσχύλου Σισύφῳ " σὺ -- ἄϑρει". 

229 

ἀλλ᾽ ἀρουραῖός τις ἐστὶ σμένϑος ὧδ᾽ ὑπερφυής 
Αδ]δηὰβ Ν. Α. 12, 8: ἔτι γὰρ καὶ τοὺς “ϊολέας καὶ τοὺς Τρῶας 

τὸν μη προσαγορεύειν σμίνϑον. ὥσπερ οὖν καὶ «Αἰσχύλος ἐν τῷ Σι- 
σύφῳ "ἀλλ᾽ --- ὑπερφυής᾽. ὧδ᾽ Βοπποίᾶον, ὧδ᾽ ο, ὡς δ᾽ νοΐ ὡσδ᾽ 
8111. ἀρουραῖος τίς ἐστι ---- οἷ. ἩΥΙΠ ΔΏΗΙ. 

224 
Ζαγρεῖ τε νῦν μὲ καὶ πολυξένῳ 
χαίρειν 

Απορά, Οχομ. γΟ]. 2». 448,11 5ῖνο Βίγτη, απ. Ρ. 227,40: τι- 
νὲς δὲ τὸν Ζαγρέα υἱὸν “Διδου φασίν. ὡς Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ (ἐν 
σκύφῳ Ἐέσπα, αυά. οὐ οοάοχ Ῥὰαχΐϑ., οὐὴ. Αποοά. Οχομῃ.) “ἡ Ζαγρεῖ --- 
χαίρειν ᾽. ν8. 1 με] μοι Απροα, Οχ. πολυξένῳ] πολυξαίνω οοάοχ Ῥὰᾶ- 
γ5.. ἂρ. ΠΥ Πουστῃ ἴῃ Εγιη. Οὐ. ρ. 318. πατρὶ ΒαΡΡ Ιου Ηουμδῃ- 
Ὧτ|5., Ζίιί ΟΠ οΙ ἀονν ητι5. 

220 

καὶ ϑανόντων ἰσὶν οὐχ ἔνεστ᾽ ἰχμάς 
Είγιι. ἀπά. Ρ- 821, 88: πέκυς" ἣ δύναμις. ᾿Ἵπολλόδωρος ἱ ἰκμας 

--- χαὶ “Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ " καὶ ϑανόντων εἰσὶν οὐκ ἐνεστιγμόσει: 
τὰ σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι κίκις οὐδ᾽ αἵμόρρυτοι φλέβες". ϑανόντων φησὶν 
ἀψύχοις. χη. ἴῃ Ληθοί, ῬΑΥ͂Βι νΟ]. 4 Ῥ: 85,.39: οὐδ ἡ δύναμις. 
᾿Απολλόδωρος ξ ἐκμά τος καὶ «Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ " καὶ ϑανόντων εἰσιν 

οὐκέτι ἱμάσι τὰ σοὶ δ᾽ οὐκ ἔστι κίκυς οὐδὲ αἵμόρρυτοι φλέβες᾽. ϑανόν- 
των φησὶν ἀψύχων. ΒΟΘΟΚΠ παρ ΟΟΥΤΟΧΙΙ: καὶ Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ “ καὶ 
ϑανόντων οἷσιν οὐκ ἔνεστ᾽ ἰκμάς᾽" εἶτα “σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι κἴκυς οὐδ᾽ αἵ- 
μόρρυτοι φλέβες ϑανόντι᾽ " ὃν φησιν ἄψυχον. ΘΡῸ εἰσὶν ἴῃ ἰσὲν τατιϊαν!. 

220 

σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι κῖκυς οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι 
φλέβες 

Είγιῃ. αὐυά. Ρ. 321, ὅ8 οὐ Απροά, Ῥδνῖβ. νο]. 4 ρΡ. 86, 22 νἱαθ 
ἤν, 225. 
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227 
ἄμβωνες 

ἩρΒγΟΙ.. 1 Ρ. 368, οὗ, ἔν, 98. 

228 
δίοπος 

᾿ὐγούϊδητια. (055. ΠΙρροον. Ρ. 118: διόπῳ᾽ τῷ τὴς νηὸς ἐπιμε- 
λητῇ, παρὰ τὸ διοπτεύειν (ἐοχί. διέπειν). ᾿ἀττικὴ δὲ ἡ λέξις κειμένη 
- παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἐν Σισύφῳ καὶ Εὐριπίδῃ 8 ἐν Ἱππολύτῳ. Ἰδποι. Θά. 
Ρ. "105, 58: διέπειν τὸ ἐνεργεῖν λέγει. ῦὅϑεν καὶ δίοπος ὃ ὃ οἰχονόμος 

παρ᾽ Αἰσχύλῳ. 
229 

Αἰτναῖός ἐστι κάνϑαρος βίᾳ πόνων 
ΘΟδοῖ, Ααὶ Ῥαδρ. 13: μεγάλοι, λέγονται εἶναι κατὰ τὴν “ἴτνην καν- 

ϑάαροι. μαρτυροῦσιν δὲ οἵ ἐπιχώριοι. --- τρόπον δέ τινα καὶ ἀὐνμς 
ἐπιχώριος" λέγει δὲ ἐν Σισύφῳ πετροκυλιστῇ “ Αἰτναῖός -- πόνων 

πονῶν οἱ. 1) 1ηἀογῆϊι5. 

290 
ϑώψεις 

ΗΟ. 1 Ρ. 1768: ϑώψεις: ϑωπεύσεις. Αἰσχύλος Σισύφῳ σε- 
τροκυλιστῇ (σεισύφῳ πετρακυλισϑείς ο04.). 

ΣΙ ΦΙΤΞ Σ ΑΞ Τ ΡΙΚΉ 

ΒΆθα]α δοία οϑί οἰσγιηρ. 78, 1. οἵ. Αὐρῖῃ. Αόβοι. ϑϑρί. βιργὰ 
Δ]]αἴπτῃ ρΡ. 38. 

291 

τῷ δὲ ξένῳ γε στέφανον ἀρχαῖον στέφος" 
δεσμῶν ἄριστος ἐκ Πφομηϑέως λόγου. 

Δπ}. ΧΥν Ῥ. 674} : Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προμηϑεῖ σαφῶς 
φησιν ὅτι ἐπὶ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμεν τῇ κε- 
φαλῇ στὸ καίτοι ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Σφιγγὶ εἰπών “τῷ δὲ --- λόγου". 
γ8. 1 στέφανος ἀτοίϊι5, 564 βογίαββϑο νβ. 2 ἄριστον ΒΟ. θοπάιτπη. 
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Σφίγγα δυσαμερίαν πρύτανιν κύνα 
Αν. ἤδη. 1287: Σφίγγα δυσαμερίαν πρύτανιν κύνα πέμπει. Ὁ] 

50Π0]. ν8. 1286: Σφίγγα, δὲ δυσαμερίαν τὴν ἐπὶ κακῷ χρόνῳ Θηβαίοις 
φανεῖσαν - πάροχον ϑανάτου. ταῦτα δὲ ἐκ Σφιγγὸς “ἰσχύλου. ᾿1}1] 
μἶδὶ ἐκ Σφιγγὸς Αἰσχύλου ργαοθοὶ οοάοχ αν. δυσαμεριᾶν Βοιρκίαδ. 

238 
κνοῦς 

Ἠργο. 2 Ρ. 287: νοῦς" ὃ ἐκ τοῦ ἄξονος ἦχος" λέγεται δὲ καὶ 
κνοή. καὶ ὃ τῶν ποδῶν ψόφος. ὡς “ἰσχύλος Σρφιγγί. 



00 ἈΕΒΒΟΗΥΙῚ 

ΤῊ ΔΈ ΦΟΙΙ 

ὅ6}10]. ΑΥ. ΑΟ. 382: ὁ Τήλεφος κατὰ τὸν τραγῳδοποιὸν “Αἰσχύ- 
λον. ἵνα τύχῃ παρὰ τοῖς “Ἕλλησι σωτηρίας. τὸν Ὀρέστην εἶχε συλλα- 
βωών. ὙΙάο απο ἂς ̓ αυ1ρ1415 Π ΘΊΘΡο ἀϊοθηίΐαν. 
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κυδιστ᾽ ᾿Δἀχαιῶν ᾿“τρέως πολυκοίρανε μάνϑανέ μου παῖ. 

Ατν. ἤδη. 1270: ᾿χύδιστ᾽ --- παῖ. Ὁ] 610]. οοὔ. Β!ἂν. : ἐκ Τη- 
λέφου Αἰσχύλου. Ρίατα 4111 11ΌΥ1: ᾿Δρίσταρχος χαὶ ᾿Ἵπολλώνιος. ἐπι- 
σκέψασϑε πόϑεν εἰσί. Τιμαχίδας δὲ ἐκ Τηλέφου Αἰσχύλου. ᾿ἡσκλη- 
πιάδης δὲ ἐξ ἸΙφιγενείας. Ἰδογίαθθο 46 5646 Αθβομυ]οὶ γοῦβιι5 οομΐο- 
οἴπγδηι ἔθοῖ ΓΔ} 1488. 
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ἁπλὴ γὰρ οἶμος εἰς “Ἥιδου φέρει. 

ῬΊΔΊ. ,»ΤΠαράοῃ. Ρ. 108 ἃ (5100. 1.0]. 1, 41, ὅ8 Ρ. 450 ο΄. (ὑαἰ5}.γ): 
ἔστι δὲ ἀρα ἢ “πορεία οὐχ ὡς ὃ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" ἐκεῖνος μὲν 
γὰρ ἁπλὴν οἶμόν φησιν εἰς “ἯΔιδου φέρειν. ἡ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε μία φαίνε- 
ταί μοι εἶναι. ΤΊ ην5. ἨΔ]. ΒΠοῦ. ὁ. 6, ὃ νο]. 5 Ρ. 9368: μέα γὰρ καὶ ἡ 
αὐτὴ οἶμος κατὰ τὸν Αἰσχύλον εἰς “Ἥιδου φέρουσα. ΟἸοιθη5 ΑἸοχ. 
δίγοπι. ΓΥ̓͂ Ρ. 688: οὐκ ἔστιν οὖν κατὰ τὸν “Αἰσχύλου Τήλεφον γοεῖν 
ἁπλὴν οἶμον εἰς “Ἥιδου φέρειν, ὁδοὶ δὲ πολλαὶ καὶ ἀπάγουσαι ἁμαρτίαι. 

εἶ 280 
ἀμφιδεξίοις χερσί 

ΗΘΡΥΟΙ,. 1 Ρ. 3297: ἀμφιδεξίοις χερσί" ταῖς τῶν τοξοτῶν (τόξων 
οοἀοΧ), διὰ τὸ ἑκατέραν χεῖρα ἐνεργεῖν ἐν τῷ τοξεύειν. “Αἰσχύλος Τη- 
λέφῳ. Ταξουργοίαίϊο [α]5α, πὖ ορίπου: οἵ, ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς ΒΡ}. 
064. ᾿᾿. 1948. 

ΤΟΞΟΤΙΔΏΣ 

Μυρίουια πος ἀγδιηαίθ ργοΐαηαϊςα 6556. Ῥυοάταν ὅ01.0]. Αὐἱβίοῦ, 
Ἰοθο βῖιρτα Αἰ] αΐο Ρ. 31. ΑὙΡΟΠΠΙΘΏΓΙΠῚ ἔπι55 6. Α οἴαθομ 5 την ἴθ Ρ1Ὸ- 
ῬΑ ΡΠΙΟΥ βαύα! Πουτηδηπιι5, 4π| Τοξότιδας Ἰπ 611 χὶ ὨΥ ΤΩΡ Ιὰ5. 1)18- 
ἤδ0 ΘΟΙΠΪ 65. 1)}6 ῬοΥβοηᾶ Ἀοιδοουϑ οἵ, ῬΟΠαΧ 4, 14]: τὰ δ᾽ ἔκ- 
σκευα πρόσωπα ᾿Ακταίων ἐστὶ κερασφόρος. ἢ Φινεὺς ἘΗΡΕΙΤΕ κτέ. 
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οὔπω τις ᾿Δκταίων᾽ ἄϑηρος ἡμέρα 

κενόν, πόνου πλουτοῦντ᾽., ΡΡΤΕ ἐς δόμους. 

Αποοά, ΒΚ. Ρ. 851,9: ἄϑηρος ἡμέρα. -- ὃ χρησάμενος τῇ φωνῇ 
καὶ τῇ φράσει “ϊσχύλος ἐστὶν ἐν Τοξότισι (τοξότῃσι 004.) πρόσεστι 
δὲ τὸ σεμνὸν τῆς λέξεως καὶ τὸ πολιτικόν. λέγεται δὲ ἐπὶ ᾿“κταίωνος 
“ οὔ πώ τις --- δόμους". ἐγγράφων χρῶ, φησὶν ὃ Φρύνιχος. 



ΤῊΛΕΦΟΣ -- ΤΡΟΦΟΙ ΘΊ 
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ἄδων ταῖς ἁγναῖς παρϑένοις γαμηλίων 
λέχτρων αστει μὴ βλεμμάτων ῥέπει βολή. 

ΔΙΕΙΒΌΜιΙΒ Οδυγοί. ὁ. 115: τῶν δὲ ϑηλέων ξῴων ῥοπικώτερόν φῆ- 
σιν εἶναι. πρὸς τὴν συνουσίαν ἵππον ---. φαίνεται δὲ καὶ “Αἰσχύλος ἴστο- 
φικῶς τὸ τοιοῦτον οὕτως πὼς εἰρηκέναι πρὸς τὰς παρϑένους ἐν ταῖς 
Τοξότισιν “ἄδων ταῖς --- δεπιβουλη". καὶ διαλιπὼν προσέϑηκε “οὔ 

με: ἱππογνώμονα᾽ (ἔν. 239). νβ. 2. αστεν μὴ) ἀπείροις ἩΓ ΘΔ ῖι5. 
ῥεπιβουλὴ οοὐ,, ῥέπει βολή ϑδϑαϊιπαβῖπβ. οδίογα νἰτα πομάπηι βαπαίἃ. 
ἀδών τις ἁγναῖς παρϑένοις γαμηλίων λέκτρων. ἑτοίμη βλεμμάτων δέ- 
πει βολή εἰ. ἩΥἸΔ ΠΏ, τηϊίο Δ]ἸΟΥ τι οομδίιϊ5. οἰϊδη) 1 ΓΘ]ΙΟΙΟΥ 65. 
οααίάοθιι ἐθιιρίαθαμι μῶν ταῖσιν ἁγναῖς --- βολή; 

299 
νέας γυναικὸς οὔ μὲ μὴ λάϑῃ φλέγων 

ὀφθαλμός, ἥτις ἀνδρὸς ἢ ἢ γεγευμένη᾽ 

ἔχων δὲ τούτων ϑυμὸν ἱππογνώμονα 

ΑΔΕΙΡΌΙτΙΒ Οαγγϑί. ὁ. 115 ἴῃ ἔν. 258 Α]]αΐαβ. Ρ]αί. Μόν; Ῥ. 6718; 
καὶ γὰρ ὀρϑῶς Αἰσχύλος ἐποίησε " νέας --- γεγευμένη᾽ (ν". 1. 6.9). 
ἰάθιῃ Ρ- 81} (Απορά. Ῥαυδ. γ0]. 1 Ρ. ὅ99, 34): νέας μὲν γὰρ γυναι- 
πός. ὡς Αἰσχύλος φησίν. οὐ λανϑάνει ππας. ὀφϑαλμὸς. τ ΧΕ ἘΡ-. 
μένη (νϑ. "ἢ δῶ ὅν ἔχω βΙτηαβῖιβ. νοῦ ϑυμὸν ἱππογνώμονα 5ἴπ 
Ροθίδϑ οὐ θα]. πουηῖθ ἃ θυτιἴπν ἴῃ Εὐίγτη. Δ. Ρ. 309, 48 οἱ 474, 45. 
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κύνες διημάϑυνον ἀνδρα δεσπότην 

56:0]. ΑἍ 1].1, 598 ἀθ σοῦθὸ ἀμαϑύνειν: ὁ δὲ Αἰσχύλος ἐπὶ τοῦ 
διαφϑείρειν ψπῶς τέταχε. περὶ τοῦ ᾿Ακταίωνος λέγων “κύνες --- 
δεσπότην". 

241 

ῬΟΙ]Ιχ ὅ, 47: τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Δκταίονος κυνῶν ὀνόματα κατὰ τὴν 
«Αἰσχύλου δόξαν Κόραξ" “ἤρπυια Χάρων “Πυκόττας (“Πυκιτᾶς οἴτπη 664 6- 
θαίαν). Ῥτὸ ἄρπυια οοἄοχ Α ἀραία. 

242 
πεξοφύροις ξώμασιν 

ἨόργοΝ. 2 Ρ. 8909: πεξοφύροις ξώμασιν" “Αἰσχύλος Τοξότισιν. ὥσπερ. 
πέζαν ἐχόντων τῶν χιτώνων" τινὲς δὲ ποδήρεσι. Ῥμοῖ, Ποχ.Ρ. 40, 15: 
πεζοφοροῦσιν " ἤτοι πέξαν ἐχόντων τῶν χιτώνων. ἢ τοῖς ποδήρεσιν. 
ῬΟΙαχ 7, 51: τὸ δὲ ξῶμα ἔστι μὲν ἐπιτήδειον ἐνδῦναι, πέξας δὲ ἔχει, 
ὡς λό ύλος δηλοῖ πεξζοφόρα τὰ ζώματα ἀποκαλῶν. 

ἘΡΘΦΘΕΥ :.ΑΙΘΝΥΣΟΥ ΤΡΟΜΟῚΙ 
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ὙΠ ΛῊ 

60]. ἌΡΟΙ]. ΒΒο4. 1; 109: ὅτι δὲ ἐμίγησαν οἵ ̓ Δργοναῦται ταῖς 
“ημνίαις.. Ἡρόδωρος ἱστορεῖ ἐν τοῖς ᾿Δργοναυτικοῖς. “Τἰσχύλος δὲ ἐν 
Ὑψιπύλῃ ἐ εν ὅπλοις φησὶν αὐτὰς ἐπελϑούσας χειμαξομένοις ἀπείργειν, 
μέχρι, λαβεῖν ὅρκον παρ᾽ αὐτῶν ἀποβάντας (ἀποβᾶσιν ΠῚ) μιγήσεσϑαι 
αὐταῖς. Ὀγαιηᾶ οἰαβά θη ΕἸ]υρῖαθ {πῖ550. νι ἀθίτα ἂο Νιεμέα. 

24Ὁ 
Ὑψώ 

γα ἔν. 208. 
244 

ἀποχορσωσαμέναις 
Ηργοδ. 1 Ρ. 467: ἀποκορσωσαμέναις. ἀποκλειραμέναις" κόρσας γὰρ 

τρίχας. «Αἰσχύλος Ὑψιπύλῃ (ὑψηπούλη οοαοΧ). 

ΦΙΛΘΚΤΉΓΗΣ 

Τυΐσιη ρυϊποίρυμη. ἐπαριοουθιη ῬΒΙ]οοἰοίαθ. ἸμΐΟυ 856. ΘΟΙΏΡΑΡΑΥΤ 
1)10 ΟἸν»Ὑ5. ταὶ. ΠῚ: απάθ Ἰᾶθο ἈΡΡΟμΪπμιδ. 81 : ἢ τε γὰρ τοῦ 
Αἰσχύλου μεγαλοφρυσύνη καὶ τὸ ἀρχαῖον: ἔτι δὲ τὸ αὔϑαδες τῆς δια- 
νοίας καὶ φράσεως πρέποντα ἐφαίνετο τραγῳδίᾳ καὶ τοῖς παλαιοῖς 
ἢ: [ϑεσι τῶν ἡρώων" οὐδὲν ἐπιβεβουλευμένον οὐδὲ στωμύλον οὐδὲ ταπει- 
γνόν. 8 δ: ἐπεί τοι καὶ τὸν Ὀδυσσέα εἰσῆγε δριμὺν καὶ δόλιον ὡς ἐν 
τοῖς τότε. πολὺ δὲ “ἀπέχοντα τῆς νῦν καχοηϑείας. ὥστε τῷ ὄντι ἀρ- 
χαῖον ἂν δόξαι παρὰ τοὺς νῦν σπλοὺς εἶναι βουλομένους καὶ μεγαλό- 
φρονας. χαὶ οὐδέν 7 ἀλλαττούσης τῆς ᾿ἡϑηνᾶς προσεδεήϑη πρὸς τὸ 
μὴ γνωσθῆναι ὅστις ἐστὶν ὑπὸ τοῦ Φιλοκτήτου : καϑάπερ Ὅμηρος κἀ- 
κείνῳ δὴ ἑπόμενος Εὐριπίδης ἐποίησεν ᾿ ὥστε τυχὸν ἄν τις ἐγκαλέσαι 
τῶν οὐ φιλούντων τὸν ἄνδρα. ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἐμέλησεν ὕπως πιϑανὸς 
ἔσται ὃ Ὀδυσσεὺς οὐκ ἐπιγιγνωσκόμενος ὑπὸ τοῦ Φιλοκτήτου. Θ 6: 
καὶ μὴν ὁ χορὸς αὐτῷ παραιτήσεως ὥσπερ ὃ τοῦ Εὐριπίδου. οὐδὲν 
ἐδεήϑη. ον β' ἄμφω γὰρ ἐκ τῶν “ημνίων ἐποίησαν τὸν χορόν" ἀλλ᾽ 
ὃ μὲν Εὐριπίδης εὐθὺς ἀπολογουμένους στεποίηκὲ περὶ τῆς πρότερον 
ἀμελείας. ὅτι δὴ τοσούτων ἐτῶν οὔτε προσέλϑοιεν πρὸς τὸν Φιλοκτή- 
τὴν οὔτε βοηϑήσειαν οὐδὲν αὐτῷ" ὁ δ᾽ «Αἰσχύλος ἁπλῶς εἰσήγαγε τὸν 
χορόν. ὃ τῷ παντὶ τραγικώτερον καὶ ἁπλούστερον. 8.0: οὐ τοίνυν 
οὐδὲ ἐκεῖνο, «δοκεῖ μοι δικαίως ὁ ἄν τις αἰτιάσασϑαι. τὸ διηγεῖσϑαι πρὸς 
τὸν χορὸν ὡς ἀγνοοῦντα τὰ περὶ τὴν, ἀπόλειψιν τὴν τῶν ᾿Δχαιῶν καὶ 
τὰ καϑόλου συμβαίνοντα αὐτῷ. οἵ γὰρ δυστυχοῦντες ἄνϑρωποι. πολ- 
λάκις εἰώϑασι “μεμνῆσϑαι τῶν συμφορῶν -. καὶ μὴν ἡ ἁ ἀπάτη ἣ τοῦ 
Ὀδυσσέως πρὸς τὸν Φιλοκτήτην καὶ οὗ λόγοι δι᾿ ὧν προσηγάγετο αὐ- 
τόν, οὐ μόνον εὐσχημονέστεροι καὶ ἤρωι πρέποντες ἀλλ᾽ οὐκ ἐξουδιν 
ἢ Παταικίωνι» ἀλλ᾽ ὡς ἐμοὶ δοκοῦσι καὶ πιϑανώτεροι. 8 ἐξ γὰρ 
ἔδει ποικίλης τέχνης καὶ ἐπιβουλῆς πρὸς ἄνδρα ψοσοῦντα καὶ ταῦτα 
τοξότην. ᾧ εἴ τις μόνον ἐγγὺς παρέστη. ἀχρεῖος ἡ ἀλκὴ αὐτοῦ ἐγεγό- 
νει; καὶ τὸ ἀπαγγέλλειν δὲ τὰς τῶν ᾿“χαιῶν συμφορὰς καὶ τὸν 2γα- 
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μέμνονα τεϑνηκότα καὶ τὸν Ὀδυσσέα ἐπ᾽ αἰτίᾳ ὡς οἷόν τὲ ἦν αἰσχίστῃ 
καὶ καϑόλου τὸ στράτευμα διεφϑαρμένον.. οὐ μόνον χρήσιμον ὥστε 
εὐφρᾶναι τὸν Φιλοχτήτην καὶ προσδέξασϑαι μᾶλλον τὴν τοῦ Ὀδυοσ- 
σὲ ἕως ὁμιλίαν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀπίϑανα τρόπον τινὰ διὰ τὸ μῆκος. τῆς στρα- 
τείας καὶ διὰ τὰ συμβεβηκότα οὐ πάλαι κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ ᾿Δχιλλέως. 
ὅϑ᾽ Ἕκτωρ παρὰ σμικρὸν ἢλϑεν ἐμπρῆσαι τὸν γαύσταϑμον. 514: οὐ 
μόνον δὲ (θυ ϊρι 46) πεποίηκε τὸν Ὀδυσσέα παφαγιγνόμενον. ἀλλὰ 
μετὰ τοῦ Διομήδους. Ατβ ἴῃ ῬΙΠοοίοία αιιθὴι τηα χίμηθ. ροθίδμι 56- 
Οὐπ5. δ᾽ Ὁ Ὡ ΘΒΟΙΠΉΤΙΒ. 

240 

Σπερχειὲ ποταμὲ βούνομοί τ᾽ ἐλεαε οψὴν 

Αν. Πδη. 1388: ΕΥΡ. εἴϑ᾽ ὠφελ᾽ ᾿“ργοῦς μὴ, διαπτάσϑαι σκάφος. 
ΑΙΣΧ. ἡ Σπερχειὲ --- ἐπιστροφαί᾽ «δῖ 560]. : βούνομοι) ὑ ὑπὸ βοῶν κα- 
ταστρεφόμεναι ἤγουν κατανεμόμεναι. ἔστι δὲ ἐκ Φιλοχτήτου “Αἰσχύλου. 
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ἔνϑ᾽ οὔτε μίμνειν ἄνεμος οὔτε πλεῖν ἐᾷ. 

δυϊάας: ᾿ἔνϑ᾽ οὔτε --- ἐᾷ’. ἐπὶ τῶν δυσχρήστοις περιπεσόντων 
τοῦτο λέγεται. φησὶ δὲ αὐτὸ παρ᾽ Αἰσχύλῳ ὁ Φιλοκτήτης. Α΄ οΥδιι Ρτο- 
γΘΥΡΙΔ 11 πεῖαν ΡΙαι. Μον. Ρ. 4168, ᾿ξθυὴ ΑΥΙδΕΔ ΘΠ ΘΕΤΙΒ 1. 27 ρ..121: 
ἔνϑα. φησίν. ἄνεμος οὔτε μένειν οὔτε πλεῖν ἐᾷ. οὐ ἐξ κερδνδξς Ρϑι- 

ὑδιῥοῤτώρμι (ὈΙορϑαϊδμι5 4, 88 ατορ. ΟΥρει. 2, 417 Οτορ. Ογρε. 
1,614. 3, 18 ατορ. γρυ. Μοβαᾳ. ὃ, 20). οὔτε πλεῖυ] οὔτ᾽ ἐχπλεῖν 
Πθιορρη. οἱ ὅτ]. 

247 

κρεμάσασα τόξον πίτυος ἐκ μελονδρύου 

ὅΠμο]. Οα. Ξ, 12: ὁ δὲ Κράτης τὴν τῶν δασυτάτων φυτῶν με- 
λάνδρυόν φησι" ὡς καὶ Αἰσχύλος φησὶ Φιλοκτήτῃ Ε κρεμάσασα -- με- 
λανδρύου᾽. Ἐπδέ. Οά, Ῥ. 1748, 57: φέρεται δὲ καὶ “Αἰσχύλου χρῆσις 
ἐν Φιλοκτήτῃ " κρεμάσας --- μελανδρύου᾽. κρεμάσασα τόξον ὅ6}0]. 
Θά. κρεμάσας τόξον Ἐλιβέ.. κρεμαστὰ τόξα Ἡθυτηδημτιβ, ἔονυίαββο χρε- 
μάσας δὲ τόξον Ἰοροηάττη ν 6] οὐ Βοίμϊο κρεμάσας τὸ τόξον. 
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οὐ γὰρ δακὼν ἀνῆκεν, ἀλλ᾽ ἐνῴκισε 
δεινὴν στομωτὸν ἔκφυσιν ποδὸς λαβών. 

ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 1087 Ε:: ἐκ δὲ τοῦ πόνου μάρτυς ὃ Δἰσχύλου Φι- 
λοκτήτης ἵχανός" “οὐ γὰρ ὃ δράκων’ φησίν “ἀνῆκεν ---λαβεῖν᾽ ΤῊΝ ἢ 
ὃ δράκων 1ἰουῖ, δακὼν α΄. ΔΑ. ΗἸγβοΙρ. νβ. 3 στομάτων 10], στο- 
μωτὸν Ἡρυδημτβ. λαβεῖν ΠΌΥῚ, λαβών γα1οκ., βλάβην Βολὰ,.... 
ὙΠ τι5. 
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φαγέδαιν᾽ ἀεί μου σάρκας ἐσϑίέει ποδός 
Αὐϊϑίοί. Ῥοορί. ο. 29 Ρ- 1458 ὃ 329: τὸ αὐτὸ πονήσαντος ἰαμβεῖον 

“Αἰσχύλου χαὶ Ἐυριπίδου, ἕν δὲ μόνον ὄνομα μεταϑέντος ἀντὶ κυρίου 

εἰωϑότος γλῶτταν. τὸ μὲν φρένεεως καλόν, τὸ δ᾽ εὐτελές. “Αἰσχύλος 

μὲν 700 ἐν τῷ Φιλο χτήτῃ ἐποίησε ἐφαγέδαινα - ἐσϑίει ποδός". ὁ δὲ 

ἀντὶ τοῦ ἐσϑίει τὸ ϑοινᾶται μετέϑηκεν. 'φαγάδενα 1 ἥ μου Πρνΐ, φαγε- 

δαιναν ἢ μου οουτῖριμξ, τΤῊ1Π] φαγέδαιν᾽ ἀεί μου ἔδοΙΠ1πι86 ν᾽βατη οϑί. 

Ἐπὶ ριά65, απο ποῖηὸ ποὴ νἱάθί, σάρκα γτοὸ σάρκας 5 5{{π||. 

200 

ὦ πούς, ἀφήσω σε 
ὦ ϑάνατε Παιᾶν, μή μ΄ ἀτιμάσῃς μολεῖν" 
μόνος [γὰρ] εἶ σὺ τῶν ἀνηκέστων κακῶν 
ἰατρός, ἄλγος δ᾽ οὐδὲν ἅπτεται νεκροῦ. 

Μαχίπηι5 Τν. ΧῚΠ Ρ. 341: “ὦ πούς. ἀφήσω σεῦ ὃ Φιλοκτήτης 
λέγει. ἄνϑρωπε. ἄφες καὶ μὴ βόα μηδὲ λοιδοροῦ τοῖς φιλτάτοις. μηδὲ 
ἐνόχλει τὴν “ημνίων γῆν. “ὦ ϑάνατε Παιάν". εἰ μὲν ταῦτα λέγεις 
ἀλλαττόμενος κακὸν ΠΊΟΝΙ οὐκ ἀποδέχομαι τῆς εὐχῆς κτὲ. ϑ.οὉ. ΕἼον. 
180. 19: “ἰσχύλου. “ ὦ ϑάνατε --- νεκροῦ’ { 2---4). ᾿ῬΠθοάουτιβ 
Μοίοο. Ρ. 347: τὸ τοῦ Αἰσχύλου φϑέγγεσϑαι " ὦ ϑάνατε Παιάν. ἰατρὸς 
μόλε᾽. ΡΙαΐ. Μογ. Ῥ' 106 Ὁ: τοῦτον γὰρ ἀπεμιμήσατο καὶ ὃ εἰπών 
«ὦ ϑάνατε Παιάν, ἰατρὸς μόλοις᾽. οὗ, Ἐὰν. Ηρ. 1578: καί μοι ϑά- 
νατος Παιὰν ἔλϑοι. ν5. ὃ γὰρ οηι. ΤὈτὶ, αὐ νἀ ϑίαν, Ρτδθίου Β. νβ. 4 
ῬΘΒΡΙΟΙΌ. ΡΙαΐ. ΜΟΥ. Ρ- 109 Ἐ΄, αἱ βίπθ ροθίδο ποιηΐπιο πᾶθο παροί: 
ἄλγος γὰρ ὄντως οὐϑὲν ἅπτεται νεκροῦ. Κορ. Οφά. Ο. 966: ϑανόν- 
τῶν δ᾽ οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται. Ἔπιν. Α10. 987 : τῆς μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλγος 
ἄψεταί σοτξ. 

251 
ὀκόρνους 

Ῥμοί, μοχ. Ρ. 826, 9: ὀκόρνους" τοὺς πάρνοπας. “Αἰσχύλος Φι- 
λοκτήτῃ. οἵ δὲ Ἴωνες ἀττελέβους. ΡΥ ΟΠ. 3 Ρ. 7871: ὀκορνούς" τοὺς 
ἀττελέβους. καὶ τὰ ἀκριώδη οὕτω λέγουσιν. 

252 
φαβῶν 

ΑΕ. ΙΧ γΡ. 804. Α : κἀν Φιλοχτήτῃ δὲ κατὰ γενικὴν κλίσιν φαβῶν 
εἴρηκεν (ΛΟΒΟΠν ]ι15). 

ΦΙΝΕΥΣ 

Νοῖ τπριπογαίιη" ἴῃ ἀν αιηδύιτη ὀαία]ορο. ΤᾺ} }1ὰ δοία οδῦ ΟἹ γ 0. 
76, 4. οἵ, Δυρίχη, ΔΌβο}, Ῥ ουρ. δ᾽] αὕπηι ἢ. 8. 
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καὶ ψευδόδειπνα πολλὰ μαργώσης γνάϑου 
ἐρρυσίαξον στόματος ἐν πρώτῃ χαρᾷ 

Αἴ. Χ Ῥ. 421 Εἰ: ὁ δ᾽ Εὐριπίδης φησί ̓  φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν 
ἤσϑη στόμα᾽ --- «Αϊσχύλος τ᾿ ἐν Φινεῖ " καὶ --- χαρᾷ᾽. ΑΙ μαργώσῃ 
γνάϑῳ δαΐ μαργῶσαις γνάϑοις ΒΟΥ ΒΟΥ). ν8. 3 ἐρρυσίας οἷον 11 Υ], 

ἐρρυσίαξον ΤΡ οοκίαβ. πρώτῃ πρωτιο ἸΙθ νυ]. 

ΦΟΡΚΙΔῈΕῈΣ 

Αὐϊβίοίο!οβ Ῥοοί. 18. γ. 1466 ἃ 2: τὸ δὲ τέταρτον (86. τραγῳδίας 
εἶδος). οἷον αἵ'΄ τε Φορκίδες καὶ Προμηϑεὺς καὶ ὅσα ἐν “Διδου. ῬΊοΥ- 
οἰάδβ. οἰπβάθηι ἔππῖ556. ἐὐΠ]Πορίαο ἂς ῬοΙγάἀφθοίθη οομίθοῖ 6] κου. 1)6 
τηγίϊο οἷς, ὅ'9Π0]. ΑΡο]]. ἘΠοά. 4, 1515. 

204 
ἔδυ δ᾽ ἐς ἄντρον ἀσχέδωρος ὥς 

ΑΠι. ΓΧ Ρ. 402 Β: οἔ περὶ τὴν Σικελίαν κατοικοῦντες ἀσχέδωρον 
καλοῦσι τὸν σύαγρον. “Αἰσχύλος γοῦν ἐν πολν τὴν παρεικάξων τὸν Περ- 
σέα τῷ ἀγρίῳ τούτῳ συΐ φησιν " ἔδυ ---- ὥς᾽. 5'΄ΠπΏΠΠΙοῚ Ἐπιϑί. Θά. Ρ- 
1872, ὁ, αὶ ἔα] 6 ποιθῃ ὁπ. ΟἿ, Αποοᾷ, ΒΟΚΕ. Ρ- 457, 31: ἀσχέ- 
δωρος παρ᾽ «Αἰσχύλῳ. 

25 

Ἐχαίοϑίῃ. (ὐδἰδϑί. Ἢ. 99: Περσεύς. -- δοκεῖ δὲ καὶ ἄρπην παρ᾽ 
Ἡφαίστου λαβεῖν ἐξ ἀδάμαντος. ὡς “Αἰσχύλος ἐν Φορκίσι ᾿(φορκύσι 
1100) φησίν. ὁ τῶν τραγῳδιῶν ποιητής. Φόρκχυσιν .. ἃς εἶχον προ- 
φύλακας αἵ Γοργόνες. Ηνρίμι Ῥοοί. Αϑβίι. 3, 123 ρ. 445: δ6( κί αἱ 
«Αοδοδ 5 17 ἀροθαϊαγηι δογρίον τη ῬΠοΥοϊδὶ, οδάξας {ιιογιιιέ σοησησενα 
Οιιδίοαο5. Ηϊης 1 ἴῃ (αἰ β(ου Ἰβιη 15 Ἡθυτηδηητιβ ΒΟΥ μ ππηὴ οἱ. : ἐξ ἀδά- 
μαντος. ὡς δὲ “ϊσχύλος ἐν Φορκίσι φησίν. ὃ τῶν τραγῳδιῶν. ποιητής. 
Γραίας εἶχον προφύλακας αἱ Γοργόνες. 

ΦΌΥΤΣΟΝΙ ΒΒ ΚΕΤΟΡΟΣ ΔΎΤΡΑ 

1)6 ὉΠορΊα οι. ποο ἀγαιηδ ἔπῖθ56 νἱ ἀθαΐαν, οἵ, Ρ. 31. β΄ αχητηᾶ 
ἈΡΘΥΠΏΘΏΕΙ ΘΟΡΉΟΒΟΙ αν 6Χ Κ'οβοὶ. Β΄]. Χ, 851, 0] 46 νου ]5 οὐδ᾽ 
εἴ κὲν σ᾽ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασϑαι ἀνώγοι ̓ Δαρδανίδης Πρίαμος μᾶθο 
δηηοίδηίαγ: ὑπερβολικῶς λέγει" ὃ δὲ “Αἰσχύλος ἐπ᾽ ἀληϑείας ἀνϑιστά- 
μενον χρυσὸν πεποίηκε πρὸς τὸ Ἕκτορος σῶμα ἐν Φρυξίν. (ΑἸπιά 
ΒΟ ΠΟ] οι Θά ἸοΙ5 ΚΟ : ὃ μέντοι Αἰσχύλος Ἕκτορος λύτροις ἀληϑὲς αὐτὸ 
ἐξεδέξατο.) Φρύγες Ἰρῖταν “ΡΟΪΔ μ] ἀϊοιιπέν, οἕ, ἔν, 266 οἱ 486. ΑἸ8ο- 
ὨδΘῖ5 1 Ρ. 31 Εἰ: ̓ 4φιστοφάνης γοῦν. παρὰ δὲ τοῖς κωμικοῖς ἢ ἡ περὶ 
τῶν τραγικῶν ἀπόκειται πίστις . ποιεῖ αὐτὸν “Αἰσχύλον λέγοντα (Οσοιι. 
2 Ρ. 1177) “ τοῖσι χοροῖς αὐτὸς τὰ σχήματ᾽ ἐποίουν". καὶ πάλιν “ τοὺς 
Φρύγας οἶδα ϑεωρῶν. ὅτε τῷ Πριάμῳ συλλυσόμενοι (581. 1), συλλισ- 
σόμενοι Β. συλλησόμενοι ΟΌ) τὸν παῖδ᾽ ἦλϑον τεϑνεῶτα, πολλὰ 

ἸΒΑΟα. ΘΈΛΔΕΟ, ἘΆΛΔΟΜΕΝΤΑ. Ὁ 



00 ΑἘΕΒΟΗΥΤΙῚ 

τοιαυτὶ χαὶ τοιαυτὶ καὶ δεῦρο σχηματίσαντας᾽. ΑΟΒΠΠΠ]Θπι ροοία ἀἴπ 
ΡῬΥδθ ἀοίουο 5] θη θη βέγραι οὗ, για ΑΘΒΟΒΥ] Ρ. ὃ, 11 (Υ̓ οβίθυμι. 
Βιογρ. ῬΡ. 119, 36) ΑΥν. Βδῃ. 911 ὅ.61.0]. Αθβοῖ. Ῥγοιη. 486 ΤἘὰπιδί. Οα. 
Ῥ.1941.1 Ελαϑέ. 1. Ρ. 1548, 62, 4105 Ἰοοοβ αἰζα]τητι5 Ῥ.88. δἀ46 ὅ6}|0]. 
ΑΥ. δι. 911: ὃ ̓ Δχιλλεὺς δὲ καϑήμενός ἐστι καὶ οὐκ ἀποκχρινόμε- 
νος παρ Αἰσχύλῳ ἐν δρόματι ἐπιγραφομένῳ Φρυξὶν ἡ Ἕκτορος λύτροις 
(λουτροῖς ΕΥ͂Θ. λύτροις οΘοάοχ Θ ἴῃ 8] 0558). ααϊθυβ ΒΕ ὈΙΟΙ απ: τ6- 
οθῃίϊονα μαθο, πῇ οτη. ἢ: ἄλλως" εἰκὸς τὸν ἐν τοῖς Φρυξὶν ᾿Ἵχιλλέα 
ἢ “Ἕκτορος λυ προὶς- ἢ τὸν ἐν Μυρμιδόσιν. ὃς μέχρι τριῶν ἡμερῶν 
οὐδὲν φϑέγγεται. Ἡ ογτηδηπτι5. παῖς ἔαθα]δο. Δάβον 1. ἔν. 289. 1 5΄1ο- 
θαοὶ ΕἾου. 4, 31 γούβιιβ πολλάκι τοι καὶ μωρὸς ἀνὴρ κατακαίριον εἶπεν 
Ἰδτοτια μαρϑὲ “Αἰσχύλος ἐν Φρυξίν.. ογτοτα τηδηϊθθίο : ρουθασθαίδβ 1110 
ἴῃ 060. βου ρίουτιπι ποίδ ΟΠ. 65. ἴπ ΟΥ̓Δ πὶ γθά!ρογο ἰοτηρίαν! Ηον- 
τηδηητι5 Οριιδο, γ0]. ὅ Ρ. 169 54. 4 ἑογίαθ80 πᾶοὸ ἴῃ τ6 ναύτη ΥἹα, 
απο νούβιι οὐ χρὴ ποδώχη τὸν τρόπον λίαν φορεῖν ΑΘΒΘΠΥ]Θυμπ 
6556 5ιι8ρ1οαὔι5 Θδί. 

250 

ἀλλὰ ναυβάτην 

φορτηγόν, ὅστις δῶπον ἐξάγει χϑονός 
ῬΟΙῸΧ 7 51: τ μέντοι φορτηγῷ ἐπὶ τῶν τὰ φορτία ἀγόντων 

ἐμπόρων κέχρηται Αἰσχύλος ἐν Φρυξὶν ἢ λύτροις " ἀλλὰ ---- χϑονός᾽. 

207 

ἀνὴρ δ᾽ ἐκεῖνος ἣν πεπαίτεφος μόρων 
ΑἸ. ΠΡ.610: “μόρα δὲ τὰ συκάμινα καὶ παρ᾽ Δ4ἰσχύλῳ ἐν Φρυξὶν 

ἐπὶ τοῦ Ἕκτορος ἀνὴρ --- μόρων᾽. αρι. Π. Ρ.3211, 16: πεπαίτερον, 
ὅπερ ἐστὶν ὡριμώτερον. «Αἰσχύλος “ ἀνὴρ - μόρων’. ῬΙοί. Τμ6Χ. Ρ. 
275, 19: μόρον" τὸ συκάμινον. Αἰσχύλος. 

208 
διαπεφρούρηται βίος 

ἨΘΥΟΙ.. 1 Ρ. 959: διαπεφρούρηται βίος: «Αἰσχύλος Φρυξίν. οἷον ἡ 
διὰ τοῦ βίου φρουρὰ (φϑορὰ οοἀοχ)ὴ συντετέλεσται . ἢ διελήλυϑεν ὃ 
χρόνος. 

259 
καὶ τοὺς ϑανόντας εἰ ϑέλεις εὐεργετεῖν 
ὃ γοῦν κακουργεῖν ἀμφιδεξίως ἔχει 
καὶ “μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖσϑαι βροτούς. 

ἡμῶν γ8 μέντοι Νεμεσις ἔσϑ'᾽ ὑπερτέρα, 

καὶ τοῦ ϑανόντος ἡ 4“ κη πράσσει τόκον. Α ὕ 

510. ΕΊον, 125, 7: «Αἰσχύλου “Ἕκτορος. " καὶ τοὺς --- πράσσει κό- 
τον᾽. ν8. 1 εἰ ϑέλεις οι. ΑΒ, παροῦ Μ, πὶ βίαί εὖ εὐεγετεῖν 
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ΡΥΔοθοί. ν 8.3 τὸ γοῦν] ὃ 0 γοῦν ΑΒΜ μα, εἴτ᾽ οὖν ΤΟΥ ΔΗ 5. Δ 11 
τοὺς ϑανόντας οὔτ ἔχεις εὐεργετεῖν οὔτ᾽ οὖν κ- νϑ8. ὃ τῷ μήτε χαίρειν 
μήτε λυπεῖσϑαι φϑιτούς οἷ. ΠΟΥ δημτι5. ν8. ὃ κότον Ἰϊθτὶ, τόκον Βουῖρ5]. 

200 

πέλλυτρ᾽ ἔχουσιν εὐϑέτοις ἐν ἀρβύλαις 

Ῥο]Ιαχ 7, 91: ἃ δὲ ποδεῖα Κριτίας καλεῖ. εἴτε πίλους αὐτὰ οἰητέον 
εἴτε περιειλήματα ποδῶν. ταῦτα πέλλυτρα κῶξχε; ἐν Φρυξὶν (οἷς Βεκ- 
κουτιβ, φρυνὶὲ Α, φοινίσσαις γα]6 0) «Ἵἰσχύλος " πέλλυτρ᾽ - ἀρβύλαις᾽. 
οἷς, ῬΟΙΠιχ 2, ι96: ποδεῖα τοὺς περὶ τοῖς ποσὶ πίλους “Κριτίας. ἅπερ 
“Αἰσχύλος πέλλυτῥα καλεῖ. ῬΟΙΧ 10, 50: πέλλυτρα- οὕτω γὰρ τὰ πο- 
δεῖα Σοφοκλῆς (ἴλμῖοὸ «ἰσχύλος) καλεῖ. 

201 
᾿ἀνδραίμονος γένεϑλον.. “υρνησίου, 
ὅϑεν περ Ἕχτωρ ἄλοχον ἤγαγεν ἀρος 

ὅ980]. Ἐὰν. Απάν. 1: τὴν ἐν ᾿Τσίᾳ λέγει τὴν Ὑποπλάκιον Θήβην 
---. ἔνιοι δὲ καὶ τὴν Χρύσην καὶ τὴν “Πυρνησσὸν ἐν τῷ τῆς Θήβης πε- 
δίῳ τάσσουσιν.. ὡς ὁ Αἰσχύλος “υρνησσίδα προσαγορεύσας τὴν ̓ Ανδρο- 
μάχην ἐν τοῖς Φρυξίν. ἔνϑα καὶ ξένως ἱστορεῖ ̓ ᾿νδραίμονος αὐτὴν λέ- 
γῶν “᾿Δνδραίμονος - φίλην. ν8. 1 γένεϑλον ὦ ἩθνιμδΏ8., γένε- 
ϑλα τοῦ Βοίϊι8. γ8. 2 πὲρ “ἽἝχτωρ οοἄ. οη. 471, παρ᾽ Ἕκτορος 
Οπά. Ταῦ... περ Ἕχτωρ σ᾽ Ἡρδυτηδηη18. 

202 
ἀγαστά 

ἩΒΥΟΙ. 1 Ρ. 86: ἀγαστά- ἃ ἄν τις ἀγάσαιτο, οἷον ἀρεστά. Αἰσχύ- 

λος Φρυξίν (φρά" ου46χ)ὴ. ΑἸ οτέπι5 ἀγατά 6 1{ἰογαγιιπι οὐ αϊπ6 βου ὶ- 
θοπάπιῃ οομίθοϊξ. 

209 
αδίοπον 

ΗΘβυοΙ. 1 Ρ. 96: ἀδίοπον ἄναρχον καὶ ἀφύλακτον. Αἰσχύλος 
Φρυξί. δίοποι γὰρ οἱ τῆς νεὼς φύλακες. Ἐξπάθη ἀποοά. Β6ΚΚ. ρ. 
544, 8. Ομ 5515. ΟΡ Ὀ]5 «Αἰσχύλος Φρυξί. οἵ. Ἐλαβῖ, ΤΠ. Ρ. 308, 18: ἀδίο- 
πος γάρ. φασίν. ὃ ἄναρχος καὶ ἀφύλακτος. ἐπεὶ δίοποι οἵ βασιλεῖς καὶ 
οὗ διέποντες. ΑΘΒΟΒγ]ὰβ ἀδίοπον πέλαγος αἸχουῖς, οἷ. ἩΘΡγ ΟΠ. 1 Ρ. 
95: ἀδίεπον" ἄναρχον. ἀνερεύνητον (1. ἄναρκτον) πέλαγος. 

204 
ἄροτον 

ΠΘΡΥ ΟΝ. 1 Ῥ. 846 ἄροτον (ἀροτόν͵ οοἄοχ αὐ νἱἀοίαν)" τὸν δλχον 
τοὺ Ἕκτορος. ἢ τὸ ΡΝ μων; «Αἰσχύλος Φρυξί (φρυξίς οοα6Χ). 

5 Ἔ 



θ8 ΛἈΕΘΟΉΥΙΜΙ 

2θῦ 
ἐπιστροφαί 

Ἡόβυ ΟΝ. 1 ρΡ. 1391: ἐπιστροφαί" διατριβαί. δίαιται. Αἰσχύλος 
Φρυξίν. ΒοΥΡΊΚῖτι5. ῬΥΟθΔΌΙΠτον πιὸ τοῦουε νθυβῦ] 5. ῬΡοθίδθ ἢ. 4 Ὁ 
Ἐλιδί, Οα. γΡ. 1484, 49 ἰταάϊέαμη, Κίλιξ δὲ χώρα καὶ Σύρων ἐπιστρο - 
φαΐ. ἀὸ ἔονίαββϑ οὶ πος νοῦϑα ᾿πηρθηάπτῃ οϑί δά θϑροίοι Ππᾶ4 απο 
ὄίσαρο ΧΙ Ρ. 5712 ΔΠ1Π|6 τι Ῥ᾽ανμαὶ παθοιΐ, 108 τπιῦ ΒΟΥ Ι ιητ5: 

χωρὶς τὰ Μυσῶν καὶ “Ῥρυγῶν ὁρίσματα 
Κίλιξ τε χώρα καὶ Σύρων ἐπιστροφαί. 

260 
τιτῆναι 

’ 

ΗρυοΙι. 3 Ρ. 1894: τιτῆναι- βασιλίδες (βυσι" ὁ066Χ). ἢ Ἕχτο- 
θος λύτροις. Ῥορί βασιλίδες ΘΧΟΙἸ586 “Αἰσχύλος ἐν Φρυξίν οἱ. βορῖη- 
ΒῖαΒ. ΗΘΡΥΟΙ.. 2 Ρ- 1586: τιήνη" ἡ βασίλισσα. Ὁ. 1898 : τίταξ᾽ ἔντι- 
μος ἢ δυνάστης, οἱ δὲ βασιλεύς. 

ΦΕΎΓΟΥΝ 

Μοιημογαίαν ἴῃ ἀγδιηδίθμ οαία]ορο. 

ΤΎΧΑΙ ΟΤΟΣ 

ῬΊΣγα. ΒΟΚΚ, Ρ. 78, 18: ψυχαγωγός" οἵ μὲν ̓ Δλεξανδρεῖς τὸν τῶν 
παίδων ἀνδραποδιστὴν οὕτω καλοῦσιν. οἱ δ᾽ ἀρχαῖοι τοὺς τὰς ψυχὰς 
τῶν τεϑνηκότων γοητείαις τισὶν ἄγοντας (Ι. ἀνάγοντας). τῆς αὐτῆς 
ἐννοίας καὶ τοῦ Αἰσχύλου τὸ δρᾶμα Ἱδυχαγωγοί ( ψυχαγωγός οοᾶ.). 
Ἰυγδιηδίβ ἀρ ατηθηύη οχ Ἠοιηουὶ ΝΝεκυία τορουϊξαμη ἔπ1556. οἱ. Ὑ ἃ]- 
ΟΚΘμυῖτ5 11. Ρ. 386. 

207 
ς “ Ν ΄ ΄ ’, δ " ,ὕ 
ἔρμαν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ λίμναν 

ΑΥὐ. ἤδη. 1266: “Ἑρμᾶν ---- λίμναν. αδὶ β6110]1.: ἙἭ ρμᾶν μὲν 
πρόγονον: ἐκ τῶν Αἰσχύλου ΨΨυχαγωγῶν. ΟἿ, ΤΥ χθομῖα5. ἴῃ Αν. 
Πδῃ. μΡ. 381. 

208 
καὶ γον ναυτικῶν τ᾽ ἐρειπίων 

ῬΟΙΙχ 10, 10: αὐτὸ μὲν γὰρ τοὔνομα τῆς σχκευοϑήκης εὕροις ἂν 
ἐν τοῖς Αἰσχύλου Ψυχαγωγοῖς " καὶ ---- ἐρειπίων". 

209 

ἐρωδιὸς γὰρ ὑψόϑεν ποτώμενος 
ὄνϑῳ σὲ πλήξει νηδύος χειλώμασιν" 
ἐκ τοῦδ᾽ ἄκανϑα ποντίου βοσκήματος 
σήψει παλαιὸν δέρμα καὶ τριχορρυές. 
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ΘΠ]. Οα. “2... 184: οἱ νεώτεροι τὰ περὶ Τηλέγονον ἀνέπλασαν τὸν 
Κίρκης. καὶ Ὀδυσσέως. ὃς δοκεῖ κατὰ ξήτησιν τοῦ πατρὸς εἰς ᾿Ιϑάκην 
ἐλϑὼν ὑπ᾽ ἀγνοίας τὸν πατέρα διαχρήσασϑαι τρυγόνος κέντρῳ. Αἰσχύ.- 
λος δὲ ἐν ἹΨυχαγωγοῖς ἰδίως λέγει " ἐρρωδιὸς τοῦ τριχορρυές᾽. ν8. 1 ἐρ- 
οωδιὸς Πθιὶ, αὐ ν᾽ ἀοίαν. νϑ5. 3 ὃν ϑ᾽ ὡς ἔπληξεν ἡ δ᾽ υἱὸς οἀοθαίαν, 
ὄνϑῳ σε πλήξει Ἴα]οΚ., νηδύος Μοαχδῖιβ. χειλώμασιν)] ἐογίαδθο χε- 
νώμασιν ἸΙοσοηάπιη. Ἰγοϑδθ Θ586 νοῦρᾶ οἱ. δ] οῖκ. 

2τ0 
σταϑεροῦ χεύματος 

ῬΠού. Πμοχ. Ὡς 588. 5Σ σταϑερόν --- τινὲς καὶ ἐπὶ τοῦ στασίμου. 
ὡς «Αἰσχύλος ἐν ἱρυχαγωγοῖς " σταϑεροῦ χεύματος". Ἐαάθη ϑ'αἰάδβ ν. 
σταϑερόν. ταὐϊ χεύματος Α΄. χρήματος οοίοεϊ. 

271 
Ζ]αῖρα 

56}0]. ἌΡΟΙ!. ἘΜοά. ὃ, 847: ὅτι δὲ τὴν ΖΔαῖραν Περσεφόνην χα- 
λοῦσι Τιμοσϑένης ἐν τῷ ᾿Ἐξηγητικῷ συγκατατίϑεται καὶ Αἰσχύλος ἐν 
ἱϑυχαγωγοῖς ἐμφαίνει, τὴν Περσεφόνην ἐκδεχόμενος Δαῖραν. 

, 212 
δρωπτειν 

Ἠόρυ ΟΠ. 1 Ρ. 1039: δρώπτειν " διακόπτειν ἢ διασκοπεῖν. Αἰσχύλος 
Ψυχαγωγοῖς. 

ἘΣΎ ΧΟΣ Τ᾽ ΑΣΑ 

ΡΙαίαγομτι5 Μου. Ρ. 17 Α.: ἐπὶ τοῦ «4ιὸς εἰρηκότος Ὁμήρου " ἐν δ᾽ 
ἐτίϑει δύο κῆρε τανηλεγέος. ϑανάτοιο. τὴν μὲν ̓Δχιλλῆος. τὴν δ᾽ Ἕκτο- 
θος ἱπποδάμοιο" ἕλχε δὲ μέσσα λαβών: ῥέπε δ᾽ Ἕκτορος αἴσιμον ἤμαρ᾽ 
ᾧχετο δ᾽ εἰς ᾿Δίδαο. λίπεν δέ ἕ Φοῖβος ᾿Ἵπόλλων᾽’ ̓ τραγῳδίαν δγ 4’. 
σχύλος ὅλην τῷ μύϑῳ περιέϑηκεν ἐπιγράψας ἱβυχοστασίαν καὶ παρα- 
στήσας ταῖς πλάστιγξι τοῦ Διὸς ἔνϑεν μὲν Θέτιν, ἔνϑεν δὲ τὴν Ἤω. 
δεομένας ὑπὲρ τῶν υἱέων “μαχομένων. ὅ'6}|0]. Α. 1]. Θ, 70 (οἢ, Ἐπαβί. 
Π. ρ. 699, 81): κῆρε ---- τὰς ϑανατηφύρους μοίρας λέγει" ὃ δὲ «ἰσχύ- 
λος νομίσας λέγεσϑαι τὰς ψυχάς. ἐποίησε τὴν Ῥυχοστασίαν. ἐν ἢ ἔστιν 
ὃ Ζεὺς ἱστὰς ἐν τῷ ζυγῷ τὴν τοῦ Μέμνονος καὶ ᾿Αχιλλέως ψυχήν. 
ὅ6Π0]. Β 1τ01α.: Πορφυρίου. πρὸς “Αἰσχύλον ᾿ῬῬυχοστασίαν γράψαντα. 
Ξ9Π0]. Β 1. Χ, 309: κῆρας τὰς μοίρας λέγει, οὐ τὰς ψυχάς, ὡς ἐξε- 
δέξατο φαύλως «Αἰσχύλος. Ἐαβῦ. Π.. Ρ. 1266, 87: φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ἐκ 
τούτου τοῦ χωρίου. πεπλάσϑαι -- τὴν ψυχοστασίαν τῷ «Αἰσχύλῳ κῆρε 
εἰ μβρὸ τὰς ψυχάς , ὡς καϑόλου τοῦ -4ιὸς ψυχὰς ἵστῶντος. ῬΟΙΠαχ 
150: ἀπὸ δὲ τοῦ ϑεολογείου ὄντος ὑπὲρ τὴν σκηνὴν ἐν ὕψει ἐπι- 
᾿λ ον ὰ ϑεοί, ὡς ὃ Ζεὺς καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἐν Ῥυχοστασίᾳ. ἡ δὲ γέ- 
θανος. μηχάνημά ἐστιν ἔκ μετεώρου καταφερόμενον ἐφ᾽ ἁρπαγῇ σώμα- 
τος. ᾧ κέχρηται ᾿Ηὼς ἁρπάζουσα τὸ σῶμα τὸ (1. τοῦ) Μέμνονος. 
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279 
2 , 
ἀνηκέδωτοι 

Ἡ βγ οι. 1 Ὁ. 874: ἀνηκίδοτοι" ἄνευ ἀκέδος. Αἰσχύλος Ἱδυχοστα- 
σίᾳ. Τιθτῆτηδ οουτ]ροπάτπιη οχ Απθοά. ΒΟΚΙς. Ρ. 403, 35: ἀνηκίδωτοι" 
ἄνευ ἀκίδος. ΑἸῖα ἔογταα ἔαϊ ἀνακέδωτος (Ατοδᾷ. Ρ. 82, 34), 480 
γϑάάοπάα νἹ ἀοίαν ἨθβυοΠο 1 Ρ. 192: ἀχκίδωτον βέλος" χω... σιδήρου 
ἢ ὅρμον ἐπὶ τῆς κατασχευῆς. ὉΌῚ Ἰοροπάστῃ, ΒΒΡΊΘΟΥ:: ἀνακίδωτον 
βέλος" χωρὶς σιδήρου. 6 οχίγθιηῖβ νυ ῖ5 ἢ ὅρμον ἀπὸ (ἰζὰ οπΐπι 
16ρ.) τῆς κατασκευῆς οἴ. Αποοά. ΒΟΚΚ. ρΡ. 871, 24. 

274 
αὐριβάτας 

Ηθβόυοῆ. 1 Ρ. 619: αὐριβάτας. “Αἰσχύλος τὸ αὖρι, (τὸ αὔριον ο0- 
ἄθχ, ὀουτοχὶ ῬΔαΙ18) ἐπὶ τοῦ ταχέως τίϑησι. καὶ ὃ αὐτὸς Ψυχο- 
στασίᾳ οὕτως φησὶ τὸ ὄνομα, ταχυβήμων (ταγυβήλων δηΐθ ΒΔΙΠΛ ΔΒ] στη). 
οὔ, Αποοᾷ. ΒΘΚΚ. ν. 464,9: αὐρίβατον᾽ τὸ αὐρι τιϑέασιν ἐπὶ τοῦ τα- 
χέως καὶ τάχα, οὐκ ἀπὸ τῆς αὔρας. ἀλλὰ κατά τινα βαρβαρικὴν λέξιν, 
τάχα δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ αὔριον. . 

ὩΡΕΙΘΥΤΙΑ 

Νοι το] ον δίπι [ἢ ἀγδηγδίιπτη οαίδ] ΡΟ. 

270 

καὶ καμίνου σχῶσι μάκιστον σέλας. 
εἰ γάρ τιν᾽ ἑστιοῦχον ὄψομαι μόνον, 
μίαν παρείρας πλεχτάνην χειμάρροον 
στέγην πυρώσω καὶ κατανϑρακῶώσομαι. 
νῦν δ᾽ οὐ κέκραγά πῶ τὸ γενναῖον μέλος 

Τιοηρίηι 46 5.0]. ο. ὃ, 1 οβί Ἰδοηδιη ἀππου ἕο Πουτμα : “ καὶ δ Ρ 
καμίνου ---- γενναῖον μέλος". οὐ τραγικὰ ἔτι ταῦτα. ἀλλὰ “παρατρά- 
γῳδα. αἵ πλεκτάναι καὶ τὸ πρὸς οὐρανὸν ἐξεμεῖν καὶ τὸ τὸν Βορέαν 
αὐλητὴν ποιεῖν καὶ τὰ ἀλλα ξξῆς" τεϑόλωται γὰρ τῇ φράσει καὶ τεϑο- 
ούβηται ταῖς φαντασίαις μᾶλλον ἢ δεδείνωται. ν5. 1 καὶ μὴ οἱ. Τ0]- 
11π|5. ν5. 32 μόνον] δόμων Τ) ΟΌγδοι5. Ν᾽ ΘΥΒΊΠΙΠῚ Ὁ πιΟ ΟΥ̓ ΘΙῚ Ῥτοαῖ Τοῖιδη- 
65 5106]. [ἢ ΤΣ ν0]. 6 Ρ. 330: φαίνεται δὲ ἡ ἀτοπία τοῦ ποιητοῦ 
(Α΄ Θ50}γ}}1) μᾶλλον ἐν τῷ τῆς ̓φρενϑυίας δράματι . ὅπου ταῖς δυσὶ σια- 
γόσι φυσῶν ὃ Βορέας κυκᾷ τὴν ϑάλασσαν" οὐ γὰρ φέρω ἐπὶ μνήμης 
τὰ ἰαμβεῖα ἐπιλαϑόμενος' διὸ καὶ Σοφοκλῆς μιμεῖται ([ου. μέμφε- 
ται 1). λέγει δὲ περὶ τούτων “ογγῖνος ἀκριβέστερον ἐν τῷ κα΄ τῶν Φι- 
λολόγων. 
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2710 

κυρεῖν παρασχὼν ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις 
ΑΥὐ. ἤδη. 1291: “κυρεῖν ---- ἀεροφοίτοις ́. ΑΘΒΟΠν]οα 6886 γουθαὰ 

ἀοοορί Ἰοοὶ ποχιιβ. Ε']δτη οϑὲ αποα ΒοΠο]α ἰσαάππέ: καὶ τοῦτο ἐξ 
᾿Δγαμέμνονος. Ἐξχ ΞρΡΠηρ6 νϑύβιιμι γοροϑεϊςαμη 6556 οἱ. ΕὙΤΌΖΒΟΙ 5. 

277 
νηριτοτρόφοι 

᾿ ΑἸ. 1Π| 0.86 Β: “αλεῖται δ᾽ ὃ ἀναρίτης καὶ ἀνάρτης. -- “Αἰσχύλος 
δ᾽ ἐν Πέρσαις τίς ἀνήρει τοὺς (19 ΑΡ, τὰς ΒΥΤ)) νήσους νηριτοτρόφους 
εἴρηκεν. Ἄρα οοτιρία τές ἀνήρει τοὺς νήσους ποπάτπτηῃ οηθη δία 
δαπΐ, ΠΘα 116. ΘΗ ἶπη ΡΟ θΔ 116 οβὲ απο ΤΙπἀογῆϊβ οοπίθοῖϊς, τινὰς νή- 
σους. ἴῃ ῬοΙβὶβ ΠΙΠ1] δὲ αποα ᾿πιὸ ἔδοϊαῦ: ἰΐδατιθ ΒΙοιηβο! το ἴῃ 
δαΟΙΟΥΙΒ ΠΟΙΏΪΠ6 ΘΥτ ἔπτη βέδύι!δ, ΑἸΡΙ. ἩοΚθυτιβ ἐν Περραιβίσιν 
ΡΙΟροβυϊ,. Ηθυτηδημιιβ οὐ νηριτοτρόφος οἱ ὑπόξυλος ({ν. 278) ο] πὶ 
ἴῃ ῬΟΥΒ15 Θ ΧΕΙ 1556 ΒΒ Ια ἔπγ, 

ν 278 
ὑπόξυλος 

5.610]. ουπιορ;. ἴῃ ἩΠοτί. γῸ]. ὅ Ῥ. 486 (Απθοά. ΒΕΚΚ. Ρ. 1078): 
ὑπόξυλος - ἐπὶ τῶν λαμπρῶν μὲν ἔξωϑεν καὶ ἐπιεικῶν. πονηρῶν δὲ 
τὰ ἔνδον. “Αἰσχύλος ἐν Πέρσαις. μέμνηται καὶ Διογενιανὸς ἐν τῇ λέ- 
ἕξει τούτου καὶ Διονύσιος ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν ὀνομάτων. ὅτι ἐπ 0 7 τε Μέ.- 
νανδρος ἐν τῇ Περινϑίᾳ φησίν " οὐδ᾽ αὐτός εἰμι σὺν ϑεοῖς ὑπόξυλος᾽". 

279 
ἀποφύλιοι ξένοι 

ΗΘΒΥΟ]Ν.1 Ρ.497: ἀποφύλιοι ξένοι" οἵ μὴ ἔχοντες φυλήν. Αἰσχύλος 
σατυρικῷ. ὙΠ ῖοδ6 Αποοά, ΒΟΚΚ. ρΡ. 439, 13: ἀποφώλιοι" ἕένιοι. οἵ 
φυλὴν μὴ νέμοντες. οὕτως «Αἰσχύλος. ΒΠΡΠ]τον ὅδ 1445 οἱ Ζοῃ. 1μ6χ. 
Ρ. 357, αὶ δαάδαμί: ἢ ἀπαίδευτοι" φωλεοὶ γὰρ τὰ παιδευτήρια. ὡς φα- 
σὶν οἵ Ἴωνες (τὰ παιδευτήρια κατὰ Ἴωνας Ζον.). 
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280 

δέδοικα μῶρον κάρτα πυφαύστου μόρον. 
ΑΘ] απ νΑ. 19. δὲ μέμνηται δὲ αὐτοῦ (8. τοῦ πυραύστου) καὶ 

Αἰσχύλος ὃ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς λέγων ᾿ δέδοικα --- μόρον". Β΄1πη]- 
Ποὺ Ζθηοθἶτ5 5, 79 οὐ ὅπϊάὰβ ν. πυραύστου. ἸΔΟΟΌΒΙτι5 αἰΐα!ῖ λ1ὰ- 
ἡ16]15 ῬΊΠ]ΔΘ ὀάντηθη ὅ, 461: ἀλλὰ δὲ εδοικὼς τῶν πυραυστῶν. τὸν μό- 
θον ὡς ἀφρόνων δλεῖχον, ἐχ παροιμίας. τὸ φῶς ὁρῶ πῦρ καὶ παρευ- 
ϑὺς ἐκκλίνω. Ῥτονογθίαιη πυραύστου μόρος τηοιηοταί Ελιθί. 1]. Ῥ. 
1804, 8 Οά. Ρ. 1547 ἢ. Ρ. 1848, 37 οὐ δοιτη. ἴῃ [ΟΠ ΘΠ 15 Ἰλ)ατηδδο. 
᾿γταπατη Ρθηΐθοοβί, ϑρίοορ, Ἔοτα. γ0]. ὅ Ὁ. 388, μῶρον] μόρον 
ϑυϊάα5, μωρὸν οοἰοτϊ. 

281 

βοᾷς τοιοῦδε πράγματος ϑεωρὸς ὧν 

ΑΥ̓ΤΟ Π 1115 γδ1οΚ. Ρ. 69: ϑεωρὸς μὲν γάρ ἐστιν ὃ εἰς ϑεοὺς πεμ- 
ΠΡΜΕΥ ϑεατὴς δὲ ὃ ἀγώνων καὶ ϑεάτρων. ---- Αἰσχύλος " βοᾷς ---- 

. βοᾷς] Θόας οἱ. α]οκ., δρᾷς Οοπίπρίοη. 

282 
φρὴν ἀγέλαστος 

Απροα, ΒΟΚΚ. Ρ. 887, 8: ἀγέλαστος" ὃ μὴ πρὸς γέλωτα ἐπιτήδειος 
- Αἰσχύλος δὲ φησὶ καὶ " φρὴν ἀγέλαστος᾽". 

283 
ϑρηνεῖ δὲ γόον τὸν ἀηδόνιον 

Απροοά. ΒΟΚΚ. ρΡ. 849,7: ἀηδόνειος ϑρῆνος. “Αἰσχύλος “" ϑρηνεῖ 
- ἀηδόνειον ἢ. δηδόνείον οοά., ἀηδόνιον ΒΙοιΩβο]4. 

: ὰ 284 
ἀκνίσωτος οἶκος 

Αποοά. ΒΘΚΚ. ρΡ. 868, 39: ἀκνίσωτος οἶκος" ὃ ἄνευ πυρὸς καὶ κνί- 
σης. οὕτως Αἰσχύλος. 

280 

ἄκουε τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς 

Απροά. Βοῖκκ. Ρ. 879, 8: ἄκουε τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς: ἀντὶ τοῦ τῶν 
ἐμῶν ἐπιστολῶν. οὕτως αὐ ον λῖς: 5 ΠΙΐον ἄκουε νῦν καὶ τήνδε τὴν 
ἐπιστολήν Οὐταϊϊητι5. Οὐτη, 2. 0. 331. 

2850 
μέγαν ἀλάστορον 

Αποοά, Βοκίς, ν. 882, .90: ἀλάστορον᾽ ἀντὶ τοῦ ἀλάστορα. ἀπὸ 
εὐθείας τῆς ὃ ἀλάστορος. ὃ Αἰσχύλος ̓  μέγαν ἀλάστορον᾽ εἶπεν. Ψιάο 
απο ΑἸΧΊτηιι5 ἴῃ ἢν, 87. 
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287 

ἄτεγκτος ἄνϑρωπος παρηγορήμασιν 

Απροᾶ, ΒΟΚΙκ., Ρ. 408, 18: ἄτεγκτος ἄνϑρωπος παρηγορήμασιν᾽ ὃ 

μὴ βφεχόμενος μηδὲ προσιέμενος παραμυϑίαν. ἀλλὰ σκληρὸς ὧν ὡς ἢ 

(ἡ εοα.) πέτρα 1) ἄλλο τι τῶν σκληρῶν. ὡς μηδὲ ὑπὸ ὕδατος διαβρέ- 
χεσϑαι. ΑΘΒΟΒγ]Θατη Οσ50. νούϑαιμι ἀοοοί ῬΊΝΡΎΝ. Βοκκ. Ρ. 6, 18: 

ἄτεγκτος παρηγορήμασιν: «Αἰσχύλος. δοτικῇ ἀντὶ γενικῆς ᾿Δττικῷ 

ἐχρήσατο ἔϑει. 

288 
αὐτόκρανον λόγον 

Αποοά. ΒΟΚΚ. Ρ. 461,9: αὐτόκρανον λόγον τὸν ἐξ ἑαυτοῦ τὸ τέ- 

λος ἐπιφέροντα. οὕτως Αἰσχύλος. 

289 
πᾶσα γὰρ Τροία δέδορκεν Ἕκτορος τύχης διαί 

Αποοά. Οχομ. γ0]. 1 Ρ. 119, 13 46 διά Ρυδοροβιτομο : παρὰ δὲ 
᾿“Ἵττικοῖς “προσλαμβάνει (προλαμβάνει 64.) τὸ ἰῶτα καὶ γίνεται διαί. 

καὶ συντάσσεται γενικῇ καὶ ἰσοδυναμεῖ τῷ ἕνεκα" " πᾶσα --- διαί᾽ ἀντὶ 
τοῦ ἕνεκα Ἕκτορος" καὶ ἐν ᾿Δγαμέμνονι (448) " ἀλλοτρίας διαὶ γυναι- 

κός᾽. Ὑοῖθα πᾶσα γὰρ κτέ. ΑΘΒοΠγ]6α 6556. τϑοῖο Οὐδίηον οοπΐθοῖί. 
δέδουπεν γτὸ δέδορκεν νο] 1 ΒΟΥ ατάν. 

290 

ἐν μανοστήμοις πέπλοις 
Αποοᾷ. Οχοη. σνο]. 1 Ρ. 388, 38: μανόν». τὸ ἀραιόν ὡς Αἰσχύλος 

“ ἐν --- πέπλοις". Ἐοτο οδάθιῃ Εέντη. Μ΄. Ρ. ἢ 574, 51 βῖνϑ ρ. 1680 δά. 
Οαἰδέ, Εγτα. ατπιά. Ρ. 878, 88 Ζομ. Τιοχ: Ῥ. 1339. οὗ. Ηθργοξ. 9 Ῥ. 
588: μανοστήμοις᾽ ἀραιοστήμοις. 

201 

ἐτονϑόρυξε ταῦρος ὡς νεοσφαγής 

Απροᾶ. Οχοη. νο]. 3 Ρ. 114, 18: τονϑωρύζω --- Δἰσχύλος “ ἐτον- 
ϑώρυξε ταῦρος νεοσφαγής᾽". ἐτονθόρυξε οουτοχῖς οὐ ὡς δἀάϊαϊ! 
ΟΥ̓Δ ΠΟΥ. 

292 

οὗτοι μ᾽ ΓΈΥΒΙΝ τῆσδε τῆς γορεξ ὑωδιν 

Απραα. Οχοη. γΟ]. 4 Ῥ. 816, 38: παρ᾽ “Αἰσχύλῳ τὴν προσῳδίαν 
εὑρίσκομεν κειμένην ἐπὶ τῆς προσφωνήσεως- οὐ τῆς μετ᾽ ὀργάνου φω- 
νῆς. “οὔτι μ᾽ --- προσῳδίας᾽. οὔτοι] οὔτι ςοά. 

299 
γένος μὲν αἰνεῖν ἐκμαϑὼν ἐπίσταμαι 
«Αἰϑιοπίδος γῆς, ἔνϑα Νεῖλος ἑπτάρους 
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γαῖαν κυλίνδει πνευμάτων ἐπομβρίᾳ, 
ν δ᾽ ἥλιος πυρωπὸς ἐκλάμψας χϑονὶ 

τήκει πετραίαν χιόνα" πᾶσα δ᾽ εὐθαλὴς 5 
Αἴγυπτος ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη ξ 
φερέσβιον Ζ΄ήμητρος ἀντέλλει στάχυν. 

ΑΒΟΉΥΤΗΙΙΒ ἄς ΝΟ ἴῃ ΑἸ θηδοὶ θα, Τ1η4. Ρ. 166: καὶ “Αἰσχύλος 
γένος μὲν --- στάχυν". ὅ΄68Π0]. ἌΡΟΙΙ. ᾿Ποά. 4, 269: καὶ “ἰσχύλος 
δὲ καὶ Σοφοκλῆς ὑπέλαβον τοὺς ὑπὲρ (ὑπὸ 1), ὁουτοχὶ Η. ἸΚ611108) 
τὴν 4Ἔἴγυπτον χιονίξεσϑαι τόπους καὶ ΘΠ ΠΕ τῆς χιόνος τὴν χύσιν 
εἰς τὸν Νεῖλον ἐκδίδοσϑαι. ϑϑηοοα Ναὶ. Οπδοβί. ΤΥ, 5, 16 (οὔ, ΤΟΙ. 
Τιγάπβ 46 τη6}8. 4. 68 Ρ. 96, 19): “πασαρογαβ αἷξ θα χὐῤηϊμομίαο ΠΣ 
δοίμίαδ πῖυθ5 αὐ Νῆμιπι δμ6. (60.77.67 ----- ἧς ΑΙθδο) 5 δορλοοίε5 ι- 
γίρίἀος {γααμη. ΑΥΙΒΌ 68 γ0]. 2 ν. 448: “ἰγυπτίων μὲν οἵ μὴ ἀπο- 
δημήσαντες οὐδὲ εἶδον χιόνα , ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἑτέρου λέγοντος δύνανται μα- 
ϑεῖν --- - οἵ δ᾽ ἐπὶ τῇ τῆς μεσημβρίας ἀρχῆ χιόνος πλέον ἢ ϑέρμης 
ἔχουσι. καὶ τί γένοιτ᾽ ἂν τούτου τραγικώτερον ψεῦσμα. ἂν τ᾽ «Εὐρι- 
πίδης ἄν τ᾽ “ἰσχύλος αὐτὸ συνϑῃ ; 1014. Ρ. 400: οὔτ᾽ αὐτόϑεν ὁ Νεῖ- 
λος ὁρμᾶται. -π οὔϑ᾽ ὑπὲρ τοὺς καταρράκτας δυνατὸν τὸ ὕδωρ ὑ ὑπερ- 
βαλεῖν. εἰ μὴ κατ᾽ «Αἰσχύλον ὡς ἀληϑῶς ἐξ αἰϑέρος τις αὐτὸ κατάπαλ- 
τον φέρεσϑαι ϑείη. ν5. 1 ἐκλαϑὼν Ο, καὶ μαϑὼν βίθρ!ι., ἐκμαϑὼν 
ΒΟ οΙρ. ν8. 2 ἐντάδε νεῖλος ἑἕπτάρρους Ο΄ ἔνϑα νεῖλος ἐπάρρους 
ΘίΘΡἢ. ν5. ὃ γαῖαν] γάνος ἩΥΙΠΔΠ 18. Ἡ ΡΟΣ ΟΝ] ῥευμάτων 15. 
οββῖαβ, οαϊ Ἡ ΟΥΙΠΔΏΠΤΙΒ ΘΡΡοῃΐῇ ΑὐἹβεα, νΟ]. 2 Ῥ. 450: ἀπεβλέψα- 
μὲν οὖν εἰς τὰ νέφη; καί τις ἔφη τῶν παρόντων ᾿αρ εν δὴ τὰ τοῦ 
Νείλου πνεύματα». ἐπομβρίᾳ Ό, ἐπομβρίαις ΒΊΘΡΙ. γ5. 4 ἐν ῃ πυρῶ- 
πὸς ἥλιος Ο, ἐν ἣ πυρωτὸν μηνὸς Βίοριι., ἕν δ᾽ ἥλιος πυρωπὸς Ἠου- 
ΤΠ 115. ἐκλάμψας χϑονὶ Ο, ἐκλάμψαν φλόγα ΘΘΡΙ. νϑ. ὅ πετραίην 
ῬΊΘΡΙΝ., 481 ᾿ππη ὙΘΥΘΤΙΠη Ῥοϑὲ γ5. 6 Θο]Ποοδίσχη. Χμ θοί. νβ. 7 ἀν- 
τέλλει 6, ἀγγέλλει ϑἴορ]ν. Τιοοαπι 6 Μοιημομο ἀπ ΡΒΥ οποβίαβία ροιϊ- 
ἔπτη ΘῈ ΒΡ ΊΟΔΉΓ{|}.. 

294 

ἀπάτης δικαίας οὐκ ἀποστατεῖ ϑεός. 

ΛΏΟΗΥΤΗΙΙΒ 4155. Δ ἰΒοθρί. ἴῃ ΟΥ6111 Ορυθβο. ϑθηῖ. νο]. 9 Ρ.. 295: 
“Αἰσχύλου δὲ ταῦτα “ἀπάτης --- ϑεός᾽. Ἐπιηάοπι νούϑπὶ Α6- 
Βοθγ ὁ {ἰρυυμὺ βίου. ἘἘΊΟΥ, 9. 2335 βοῖχὸϊ. Τ|ι,.Β.. 114. ἀὐσσι 
Ρ. 188, 48: 5ῖη6 Ρ. π. παδοϑί Τλαδέ. ΤΙ. Ῥ. 480, 483, ΠῚ ἀγαϑῆς γτο 
δικαίας Ἰορτίαν. 

290 

ψευδῶν δὲ καιρὸν ἔσϑ'᾽ ὅπου τιμᾷ ϑεός. 

ΛΙΏΟΏΥΤΗΙΙΒ 4155. «δι βοθρί. ἴῃ ΟΥ61111 Οραβο, βϑηΐ. νο]. 3 γ. 399: 
“ἰσχύλου δὲ ταῦτα "ἡ ἀπάτης ---- ϑεός᾽ (ἔν. 394). ᾿ ψευδῶν - ϑεός". 
Νοη ΟΠ ΔΟΥΟΤΟ ΠῸ5 γουβι5 νἱ 1 Θα]ῖπ5. ὅποι τιμῇ οοά. 
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200 

μὴ παρασπιστὴς ἐμοὶ 
μηδ᾽ ἐγγὺς εἴη 

Αὐβεϊά. ν0]. 2 Ῥ' ὅ79: μὴ μὲν οὖν ἔμοιγε, κατ᾽ “Αἰσχύλον μήτε 
παρασπιστὴς μήτ᾽ ἐγγὺς εἴη ὅστις μὴ φίλος τῷ ἀνδρὶ τούτῳ μηδὲ τιμᾷ 
τὰ πρέποντα. ΑΘΒομν θα γουθα ἃρηον ΤΟΣ Πηι15. 

297 
τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὑτοῦ κακῶν 
πεποικίλωκε κἀποδηλώσας ἔχει 
ϑρασὺν πετραῖον ὄρνιν ἐν παντευχίᾳ" 
ὃς ἦρι μὲν φανέντι διαπάλλει πτερὸν 
χίρκου λεπάργου: δύο γὰρ οὖν μορφὰς φανεῖ τὶ 
παιδός τὲ χαὐτοῦ νηδύος μιᾶς ἄπο: 
νέας δ᾽ ὀπώρας ἡνίκ᾽ ἂν ξανϑῃ στάχυς. 
στικτή νιν αὖϑις ἀμφινωμήσει πτέρυξ. 

ἀεὶ δὲ μίσει τῶνδ᾽ ἄπ᾽ ἄλλον εἰς τόπον 
δρυμοὺς ἐρήμους καὶ πάγους ἀποικιεῖ. 10 

Αὐϊβίοί. Η. Α.9, 49 Ρ. 688 ἃ 19: μεταβάλλει δὲ καὶ ὃ ἔποψ τὸ 
χρῶμα, καὶ τὴν ἰδέαν. ὥσπερ πεποίηκεν Αἰσχύλος ἐν τοῖσδε. “τοῦτον 
δ᾽ --- ἀποικίσει᾽ σε λα μι Η. Ν. 10, 44: πιιίαΐ οἕ πριρα,, κί ἐγααι 
Αοβολψπιδ Ῥορία.. ΥΒ. 1 φαίνοντι γ61] φαένοντα ΠΟΥ, φανέντι ΒΟΥ 051. 
γν5. 6 καὐτοῦ 1101]. ν5. 7 ἕνα καταξανϑῆ ΠῸΥῚ, ἡνίκ᾽ ἂν ξανϑῇ ὅ41- 
τηδβδῖτι5. Ὑ8. 9 μισεῖ 101]. τῶνδ᾽ ἀπαλλαγεὶς τόπων οἷ. ἩδδΕῖπ5. 
νβ. 10 ἀποιχίσει Π1ῦγ]. Β΄ΟΡ]ΠΟ 0115. 6586. Ἰοομ 6 ΤΟΥ͂Θ ροεϊξαμι οἱ. 
ΘΙ οκου. 

208 

τὸ συγγενὲς γὰρ καὶ σον ἐπίσταται 

ΑΥν. ἘΠοῦ. 3, 10 Ρ». 1888 ἃ 7: τοῖς γὰρ ἐγγὺς καὶ χρόνῳ καὶ τόπῳ 
καὶ ἡλικίᾳ καὶ δόξῃ φϑονοῦσιν. ὅϑεν εἴρηται ἐ τὸ --- ἐπίσταται". Ὁ] 
Κ.680]. ῥοΐ. 37. Ὁ 38: τοῦ Αἰσχύλου τοῦ ποιητοῦ ἐστὶ “τὸ --- ἐπίσταται. 

299 

διαβρέχεις τάρεύμοτα 
ΑἿΠ. ΠΡ. 61 Ἐ΄: ὅτε ἀρτύματα εὕρηται ---- παρ᾽ “Δἰσχύλῳ " διαβρέ- 

χεις τἀρτύματα᾽. 

900 

σφύρας δέχεσϑαι κἀπιχαλκεύειν μύδρους. 
ὃς ἀστενακτὶ ϑύννος ὡς ἠνείχετο 
ἄναυδος 
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ΑἿΜ. ΝῊ γ». 8080: μνημονεύει δὲ τοῦ ϑύννου καὶ “ἰσχύλος λέ- 
γῶν ᾿σφύρας -- - ἀναυδος᾽. καὶ ἀλλαχοῦ ((. 801) " οὗτος καὶ ὔμμα 
παραβαλὼν ϑύννου δίκην. ὡς τοῦ ϑύννου τῷ σκαιῷ ὀφϑαλμῷ οὐ 
βλέποντος. ὡς ᾿“ριστοτέλης εἴρηκεν. ὙΒΡΗ 1 κἀπιχαλκεύει “λέγων μύ- 
ὅρους ΤΌ 1] , καπιχαλκεύειν μύδρους Τδοοθ δία, καπιχαλκεύειν ωὔδρος 
ΤΠ) ΟὈτᾶοιιβ. ν8. 3 ὡς ρῖῸ ὡς θιπάονε. ηὔχετο ᾿Πρεῖ, ἠνέσχετο [δοοὉ- 
5115, ἠνείχετο Ηουιηδηητι5. γ8. ὃ ἂν λυδός ν6] ἄυ λυδος Π|ρτὶ, ἀν- 
αυδος ΑἸάΪη8. 

901 

τὸ σκαιὸν ὄμμα παραβαλὼν ϑύννου δίκην 
Αἴ, ΝΠ νΡ. 808 σ, αθιη. Ἰοόσιη. ἴπ ἤν. 800. δἰξα]πηι5. ΡΊαΙ. 

Μὸν. Ρ. 979 : ὄκουσον ἤδη τὴν ἀριϑμητικὴν ἐπιστήμην αὐτῶν (80. 
τῶν ϑύννων)᾽ πρότερον δὲ ναὶ μὰ ΤῸ τὴν ὀπτικήν. ἣν ἔοικε μηδ᾽ 
Αἰσχύλος ἀγνοῆσαι" λέγει, ,.γάρ που “τὸ σκαιὸν --- δίκην. ΑΘΙΙδητιϑ 
Ν. Α. 9,42 ἀθ ἐμ γΒη]8: ὅτι δὲ τῷ ἑτέρῳ τῶν ὀφϑαλμῶν δρῶσιν, τῷ 
δὲ ἄλλω οὐκέτι. καὶ «Αἰσχύλος ὁμολογεῖ λέγων “ τὸ σκαιὸν --- δίκην". 
Ἐπ ἄθπι ψοΥβΠη ΘΧ ΑΘΒΟΠΥ]Ο δΡουηὲ ὅ6}0]. Ορρίδῃ. Ηδ]. 4, 504 
595 Επρὶ. Π. ρΡ. 994, 89. τὸ σκαιὸν] οὗτος καὶ ΑἸἢ., ομι. Ἐπιδί. 

902 

ἐγὼ δὲ χοῖρον καὶ μάλ᾽ εὐθϑηλούμενον 
τόνδ᾽ ἐν ῥοϑοῦντι κριβάνῳ ϑήσω. τέ γὰρ 
ὄψον γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρὶ τοῦδε βέλτερον ; 

Αἰ. ΤΧ Ρ. 375 Εἰ 46 ΠΟΠ]. ΟΙΟῦΣ" ,“Ἵἰσχύλος δὲ φησί ἐγὼ δὲ --- 
βέλτιον. καὶ πάλιν (ἃ. 802) “λευκός --- πυρί’ καὶ ἔτι (ἔν. 804) 
«ϑύσας δὲ --- κατω᾽. ταῦτα δὲ παρέϑετο Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ 

“Αἰσχύλου. 8} ἢ εὐθηλούμενονἾ ἐνθηλούμενον οἱ ὀνθυλούμενον. [1 Ἔ. 
ὠνϑυλευμένον) ἴῃ 81115. ΤΙΌΥΙ5. 6556. 41ο (ΑΒΔ ΟΠ 8. ν5. 3 ἐν νο- 
ϑοῦντι ῬΥ͂Ι,, ἐννοτοῦντι Β. νοϑοῦντι οἴη. Ο, ἐν βοϑοῦντι ΤΠ ἀοΥ 5. 
κριβάνῳ] κρυβάνῳ Ῥ. ν5. ὃ βέλτιον Ἰ1ΡΌΥἹ], βἰλτεραν Βυχποῖαβ. 

909 
λευκός" τί δ᾽ οὐχί; καὶ καλῶς ἠφευμένος 
ὁ χοῖρος. ἕψου., μηδὲ λυπηϑῇς πυρί. 

Αἴ. ΤΧ ν. 876 Κ᾽, ἰδ ΓΘ... Ὑβ, "1 Ῥαυίοιῃ βου! Τὐπδί. 1. 
Ῥ..19286. 21: εὕρηται δὲ καὶ παϑητικὴ μετοχὴ Ταῦ: τοιούτου δήματος 

(νου ] ἀφεύω) ἐν τῷ “λεπτὸς καὶ καλὸς ἠφευμένος᾽. 

904 

ϑύσας δὲ χοῖρον τόνδε τῆς αὐτῆς ὑός, 
ἣ πολλά γ᾽ ἐν δόμοισιν εἴργασται κακὰ 
δονοῦσα καὶ τρέπουσα τύρβ᾽ ἄνω κάτω. 

ΑἸ. ΙΧ ῥ. 876 ΕΣ, νἱάο ἔν. 802. νβ. 2 γ᾽] μ᾽ Ῥουβοῃιϑ. 
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ὁθὃ 

αἱ ὃ ἕπτ᾽ άτλαντος παῖδες ὠνομασμέναι 
πατρὸς μέγιστον ϑλον οὐρανοστεγὴ 
κλαίεσκον, ἔνϑα νυχτέρων φαντασμάτων 
ἔχουσι μορφὰς ἄπτεροι Πελειάδες. 

Αἴ. ΧΙ Ρ. 491 Α: καὶ Αἰσχύλος δ᾽ ἐκφανέστερον προσπαίζων τῷ 
ὀνόματι, (ΡΊοἰδ 468 4161) κατὰ τὴν δὁμοφωνίαν “αἵ δ᾽ ἕπτ᾽ -- Πελειά- 
δες. ἀπτέρους γὰρ αὐτὰς εἴρηκε διὰ τὴν πρὸς τὰς ὄρνεις ὁμωνυ- 
μίαν. ΟἿ 5610]. Π. Σ΄, 486 νΡ. 807 ἃ 20: τὰς δὲ [άτλαντος ἀτυχίας 
πλαιούσας αὐτὰς καταστερισϑηῆναί φησιν Αἰσχύλος. Ἐλαιϑέ. θά. Ρ.- "118, 
1: χαὶ “Αἰσχύλος δὲ ἐκφανέστερον προσπαίξζων πρὸς τὴν ὁμοφωνίαν 
ἀπτέρους Πελειάδας εἶπεν ἐν πτώσει ὀρϑῆ. ν5. 2 οὐρανός τε γῆ 110], 
οὐρανοστεγῆ 1) 0Π|6 1115. ογθιιθ οχ Ἠο]δαϊθι5. Ρουϊίοβ. θ586. οἱ. 
Βαί ον. 

900 

χλιδῶν τε πλόχαμος ὥστε παρϑένοις ἁβραῖς" 

ὅϑεν χαλεῖν Κουρῆτα λαὸν ἤνεσαν. 

Αἰ. ΧΙ Ρ- 528 σ: τοὺς δὲ Κουρῆτας Φύλαρχος διὰ τῆς ἑἕνδεκά- 
τῆς τῶν ἱστοριῶν “Αἰσχύλον ἱστορεῖν διὰ τὴν τρυφὴν τυχεῖν τῆς προσ- 
ἡγορίας" " χλιδῶν -- ἡνεσαν᾽. Ἐπῖδὲ, ΠῚ Ὁ 1599. 58: Κουρῆτες δέ, 
περὶ ὧν εἰς πλάτος προγέγραπται.. χλιδῶντα πλόκαμον τρέφοντες ὥστε 
παρϑένου ἁβρᾶς. Κουρῆτες ἐχλήϑησαν κουρᾶς ἕνεκεν. ν5. 1 παρϑέ- 
νοις ἁβραῖς] παρϑένου ἁβρᾶς Ο οὐ Ἐπιδὲ. ν5. 2 λαὸν] λοιπὸν Ὁ. 

907 

εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς καλὰ παραπαίων χέλυν 

ΑΕ. ΧΙΥ͂ ν». 682 Ο: πάντας τοὺς χρωμένους τῇ τέχνῃ ταύτῃ (56. 
τῇ μουσικῃ) σοφιστὰς ἀπεχάλουν. ὥσπερ καὶ Αἰσχύλος ἐποίησεν " εἴτ᾽ 
- χέλυν. κάρτα Ῥτο καλὰ τηρίΥἹ οαπβα βου πάθη οἷ. ΒαΈ]οΥ. 

908 
"»" »" ᾽ - 

τῷ πονοῦντι ὃ ἐκ ϑεῶν 
3 -" 

ὀφείλεται τέχνωμα τοῦ πόνου κλέος. 

ΟἸοιιθηβ ΑἸθχ. Β΄ πΌμι. ΤΥ ν. 686 81αΐο Ῥιμάδυνὶ Ἰοθο (ἢ. 350 
ΒοΘΟΚΙ.) ρουρὶε: ταύτης τῆς ἐννοίας καὶ Αἰσχύλος ἐπιλαβόμενός φησι 
“τῷ --- κλέος". 

909 

ἀλλ᾽ ἔστι κἀμοὶ κλὴς ἐπὶ γλώσσῃ φύλαξ.. 

ΟἸΘΙμΘἢ5 ΑἸοχ. βθομι. Υ Ρ. 661: ἔστι μοι πιστὸν ταμιεῖον ἐπὶ 
γλώσσας. ἡ ποιητική φησιν. ὁ τὲ Αἰσχύλος "ἀλλ᾽ --- φύλαξ". 
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910 
τε ᾿ ᾿ - 5 

οἴκοι μένειν χρὴ τὸν καλῶς εὐδαίμονα 

καὶ τὸν κακῶς πράσσοντα καὶ τοῦτον μένειν. 

ΟἸθιμθηβ ΑἸοχ. ϑίσοιι. ΨῚ ρ. 739: ἀχήκοα δὲ Αἰσχύλου μὲν λέ- 
γοντος “οἴκοι μένειν --- τοῦτον μένειν. ν8. 1 5'η6 ρορίδθ ποιηΐῃθ 
ἰαθοὲ 1) Ἰορ᾿ Θαΐδητιβ 7, 8ὅ.. ΒΌΡΠΟΟΙΙ (ἔν. 849) ὑπῖστος το δθιιβ ΒΊον. 
89, 14, αδὶ δεῖ ῬΡΓῸ χρὴ Ιοριδαν. Μομδηᾶθν Ὅοπι. 4 Ρ. 111: οἴκοι μέ- 
νειν χρὴ καὶ μένειν ἐλεύϑερον. ἢ μηκέτ᾽ εἶναι τὸν καλῶς εὐδαίμονα. 
᾿ῬΑΘΟΡΟΙΩρτιΒ Οομ. 3 Ρ. 806: τἀλλότρια δειπνεῖν τὸν καλῶς εὐδαίμονα. 
Οταίητι5. ἴπῃ. ΟῚ 8.:»..5175: πίνειν μένοντα τὸν καλῶς εὐδαίμονα. 
Μομμίου Οὐομ. Έ ». 200: πατρῷ᾽ ἔχειν δεῖ τὸν καλῶς εὐδαίμονα. 
ΑΘΒΟΒΎ]ΘῸΒ γΘΥβιι5 516. ΒΟΥ θΘΠ 05. 6886 ΒΌΒΡΙΟΑΑΣ ([μ 616 ΘΏ20}]. 
ΖῈ} 8110, 1,1. -Ζ 61}. 1847 Ρ. 491): 4. οἴκοι μένειν χρὴ τὸν καλῶς εὐ- 
δαίμονα. Β. καὶ τὸν κακῶς πράσσοντα; 4. καὶ τοῦτον μένειν. Οτᾶθ 
51 γοσᾶ ϑϑύ βΌΒΡΙΟΙΟ, νυ] ἀθη τι ἂμ ν 5. 2 ΘΟμΪοἱ 50 ροοίδο. 

911 
τοσαῦτα, κῆρυξ, ἐξ ἐμοῦ θηήγεοσον 

Εύσιη. Μ. Ρ. 149, 57: ἄρταμος --- παρὰ τὸ διαρτάσαι ὅ ἐστι μερί- 
σαι ἢ συναρμόσαι. ᾿Αἰσχύλος " τοσαῦτα ---- διάρτασον᾽. ἬΒγοΙι. 1 
Ρ. 966: διάρτασον " διάστειλον. κῆρυξ] κήρυξ οἅ. 

912 
ἀσαλὴς μανία 

Είγαι. .}}. Ρ.151,49: ἀσαλής" ἡ ἄφροντις; ἥ μηδενὸς φροντίζουσα. 
σάλη γὰρ ἡ φροντίς. ἀσαλής. ὃ ἀ ἀμέριμνος. «Αἰσχύλος, ̓ ἀσαλὴς μανία. 
στον Αμθοα. ΒΕΚΚ. Ρ. 450, 38: ἀσαλὴς μανία: ἡ μηδενὸς φρον- 
τίζουσα: σάλη γὰρ ἡ φροντίς. οὕτως «Αἰσχύλος. Ηϊης γϑρϑύϊσαμη Ραΐο 
αποά Ῥ]ιοίπιβ 1,6 Χ. Ρ. 497, 14 παροί: σάλα᾽ φροντίς. οὕτως “Αἰσχύ- 
λος. οἵ. Ἡοργοῖι. 3 Ρ. 1142: σάλα" φροντίς, βλάβη. ϑ'υϊάα5: σάλα" ἡ 
φροντίς. 

919 
ϑινὸς ἐμβολὰς ἁλός 

Εΐγια. Μ. ὑ. 460, ὅ7: ϑίς ---- ἐπὶ τοῦ σωροῦ ϑηλυκῶς παρὰ Ἅ4Ἶ- 
σχύλῳ "ϑινὸς ἐμβολὰς ἁλός᾽. Ῥοοίαρ γουῦθα οουτρία δυύ: ϑενὸς 
ἐμβολάδος ἰρχηρίαντ ΠΟΥΙ Δ Π115. 

914 
καπηλὰ προσφέρων τεχνήματα 

Εἰγχτι, Μ. ρΡ. 490, 12: ὃ δὲ “ἰσχύλος τὰ δόλια πάντα καλεῖ κά- 
πηλα" εχάπηλα---τεχνήματα᾽, Τύδάοιῃ Ἰΐγιη. τι. Ρ. 298, 9 Αποοᾶ, 
Οχοη. γνο], 2 ν. 456, 6 δ'᾽υῖ4αβ ν. κάπηλος. προσφέρων ΕΝ ῬΔΥΪ8. 
2038, προφέρων νο] προσφέρονται οοίου]. 
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910 
νεοχρᾶτας σπονδάς 

᾿έγιῃ. Μ. Ρ. 587, 46: χρῶ κρήνη" καὶ “ νεοκράτας σπονδάς" Δ4}- 
σχύλος τὰς νεωστὶ ἐγχυϑείσας. ΟΥ̓ Ἰίγιη. ΜΝ. Ρ. 541,81: κρωσσός --- 
παρὰ τὸ κρῶ τὸ ἐπιχέω. τοῦϑα δὲ ἐκ τοῦ κερώ. α}] ὀυάῖοορ Ηδν Ἢ. οἱ 
γ᾽ οββίδητι8 δαἀάαμι: οἷον ἡ κέρασσε δὲ ψνέχταρ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπέχεεν οὐ γὰρ 
ὕδατι πιρνᾶται τὸ νέκταρ. καὶ παρὰ “Αἰσχύλῳ (καὶ Σοφοκλῆς Δο55.) 
“νεοχραὶ (νεόκρας ο55.) αἵ σπονδαί λέγονται. τουτέστιν αἷ (αἶ οἵη. 
γο 55.) νεωστὲ ἐκχυϑεῖσαι (χυϑεῖσαι Ν' οΒΒ.). 

910 
ἐν διρρυμίᾳ 

πῶλοι 

Ἐπιβί. Π. Ρ. 706, 50: εἴπερ ἦν τέϑριππον. καὶ δύο ἂν εἶχε δυμούς. 

ὡς «Αἰσχύλος φησίν "ἐν διρρυμίᾳ πῶλοι᾽. 

9517 
μάχλον ἄμπελον 

Ἐβί. Π. Ρ. 827, 81: οὕτω δὲ χαὶ “Αἰσχύλου μάχλον, φασίν. ὄμπε- 
λον εἰπόντος τὴν δεομένην ἡ κωμῳδία μάχλον εἶπε τὸν ὑπὸ κατωφε- 
θείας δίυγρον. οἴ. Ἐπαβί. θα. Ρ. 1597, 82: καὶ Αἰσχύλος. φασί, τὴν 
δεομένην ἄμπελον μάχλον ἔφη. 

918 

ὃς εἶχε πώλους τέσσαρας ξυγηφόρους 
φιμοῖσιν αὐλωτοῖσιν ἐστομωμένας 

Εὐαϑί. 1]. Ρ-. 1157, 86: “Αἰσχύλος δὲ φησὶ καὶ τὴν τάφρον αὐλῶνα. 
ἔνϑα καὶ φιμοὺς λέγει αὐλωτοὺς διὰ τὸ κώδωνας. φησί. ̓ προσῆφϑαι 
αὐτοῖς. οἷς ἐμφυσῶντες οἵ ἵπποι ὡς φωνὴν σάλπιγγος προΐεντο. γρά- 
φὲι οὖν οὕτως " ὃς εἶχε ---- ἐστομωμένας᾽. νϑ. Ι τέτταρας ᾿ιβί. ν8. 2 

γοβριος ῬΌΠῸΧ 10, 66: ἐκαλοῦντο δέ τινες καὶ αὐλωτοὶ φιμοὶ διὰ τὸ 
κώδωνας ἔχειν προσηρτημένους - οἷς ἐγχρεμετίζοντες οἱ ἵπποι ἤχον 
ἐποίουν προσόμοιον αὐλῷ. ἴίοιη ΗΠ ᾳγυοΠ.. 1 Ρ. 618: αὐλωτοὶ φιμοί 
(αὐλωτοίφιμοι οοἄ.)" οἵ κημοί. διὰ τὸ τοῖς κημοῖς κώδωνας προσ- 
ἤφϑαι, εἰς οὺς ἐμῳφυσῶντες οἵ ἵπποι φωνὴν σάλπιγγος προΐεντο. ΟἸαποὶ 
Ῥοΐῃϊθη 515 6556 Ἰοοση Ομ θοῦ Η τη 15. 

919 

πρὶν ἂν σταλαγμοῖς αἵματος χοιροκτόνου 
αὐτός σὲ χράνῃ Ζεὺς καταστάξας χεροῦν. 

Τβί. 1]. Ρ. 1188, 18: ἐπιτήδειος ἐδόκει πρὸς καϑαρμὸν ὃ σῦς. ὡς 
δηλοῖ Αἰσχύλος ἐν τῷ “πρὶν ἂν --- χεροῖν᾽. γ8.1 παλαγμοῖς Ἐπιρί., 
σταλαγμοῖς Ῥαῦνῖαθ. σνβ. 2 χρᾶναι] χράνῃ ῬοΥΒΟΠΊΒ. Ῥουσμδθρίυτα 
ΠΟΒ. 6586 ΥΘΥΒῈΒ ΟἹ. Ἡ ΘΥΠΔΠ 18. 
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920 
Αἰϑίοπα φωνήν 

τὰπδέ. Οἀ. γ. 1481, 418: τὸ ϑηλυχὸν τοῦ “ἰϑίοψ --- ἡ ἐξ Αἰϑιό- 
σων. λέγεται δὲ χαὶ ὁμοφώνως τῷ ἀρσενικῷ κατὰ τοὺς παλαιούς" 4- 
ϑίοπα βοῦν φασί. φωνὴν Αἰσχύλος λέγει καὶ (ἢ. 391) “ πότερα --- 
φανήσεται; 

821 ᾿ 
πότερα γυνή τις Αἰϑίοψ φανήσεται; 

Ἐπ. Οα. ρΡ. 1484, 48, νἱάθ ἔν, 8390. Δα Μοιηῃοόμπθιη πᾶθο τϑΐθ- 
γοηάδ οἱ. Η ΘΠ ΔΉΏΤΙΒ. 

922 

λεοντοχόρταν βούβαλιν νξεαίτερον 

Ἐπί. Οἄ. Ρ. 1695, 44: Σοφοκλῆς ἔφη γηγενῆ βούβαλιν καὶ 4|- 
σχύλος “ λεοντοχόρταν ---- νεαίτερον΄. νεαίρετον οἷ. 11 πα υγῆτι8. 

929 

ὡς λέγει γέρον γράμμα 

Τυπβι. Θά, Ῥ. 1928, 60 46 σώκος γέρον. ἀϊβρυίδιβ : λέγει δέ που. 
φασί. καὶ Αἰσχύλος οὕτω τὸ γράμμα, οἷον " ὡς ---- γράμμα᾽ τουτέστι 
λόγος. Οὐδἴα]15 68, 46: ἐλαρία Ἰοχιιαίν)" ἀπιι8. 

924 

Ἡοτοαοί. 2, 156: “ἰγυπτιστὶ δὲ ᾿“πόλλων “μὲν ρος, 4ημήτηρ, δὲ 
Ἶσις.. ̓ ἄρτεμις δὲ Βούβαστις. ἐχ τούτου δὲ τοῦ λόγου καὶ οὐδενὸς ἀλ- 
λου “Αἰσχύλος ὃ ἘΕὐφορίωνος ἥρπασε τὸ ἐγὼ φράσω. μοῦνος δὴ ποιη- 
τέων τῶν προγενομένων " ἐποίησε γὰρ ̓ ἄρτεμιν εἶναι ϑυγατέρα Δήμη- 
τρος. Ῥαῦβδῃ. δ, Ὁ: Δήμητρος δὲ Ἄρτεμιν ϑυγατέρα εἶναι καὶ οὐ 
“Ἵητοῦς, ὄντα ἀἰγυπτίων τὸν λόγον. Αἰσχύλος ἐδίδαξεν Εὐφορίωνος 
τοὺς “Ελληνας. 

5 

ἄειλα πεδία 

ἩΘργοῖι. 1 Ῥ. 106: ἄειλα πεδία" ἀνήλια (ἀειλαπεδίας " ἀνήδια ὁο- 

4οχ). εἴλη γὰρ ἡ τοῦ ἡλίου αὐγή. ΛΟβΟΠγ]οα, Πᾶος ο586. ἀοοῦῖ 

ΒοΡΡ ΕῖτιΒ οχ Δηθοά, Βοϊκίς. Ρ. 8347, 82: ἄειλα: τὰ πολύσκια χωρία. 
κατὰ στέρησιν τῆς ἕλης. οὕτως Αἰ όλίξ, 

ς 920 
νὼ ποταμῶν 

ἩΟΡΥ ΟἾι, ΕΡ. 411: ἄνω ποταμῶν" παροιμία ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἐναντία 
γινομένων. κέχρηνται καὶ “Αἰσχύλος καὶ Εὐριπίδης. ἘλαρΙ465 Μοᾶ. 
410: ἄνω ποταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαί. 
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;: 927 
ἀχνὴ πυρός " 

Ἡ 5 γ οι. 1 ν. 661: ἄχνη μὴ" ὃ καπνός. καὶ ᾿Δριστοφάνης 
(γ βρ. 092) οὕτως ἄχνην ὕπνου. Ἰόέγιι. Ν. Ρ. 182,56: ἄχνη --- 4ἰ- 
σχύλος δὲ τὸν καπνόν. καὶ ᾿Αριστοφάνης͵ οὕτως ἄχνη ὕπνου. ϑιιυϊάδδ: 
ἄχναι. λεπτὰ “ἄχυρα - καὶ “ἄχνη πυρός". ὃ καπνός. ῬτονοΥ". ἃΡ- 
Ρομπα. 1, 44: ἄχνη πυρός. καπνός. 

928 
3 » ΄ , ἀπτῆνα, τυτϑόν. ἄρτι γυμνὸν “ὀστράκων 

τ οΌ, 4 ν..197: ὀστράκων. :ἀπτὴν --- ὀστράκων’ . ἀντὶ τοῦ 
ὠῶν τινὲς δὲ κελύφων. ἀπτὴν ἄτυτϑον οοά., ἀπτῆνα τυτϑόν αγο- 
ἴπ5 οὐ 811]. ΑΒ μγ ]θαμὶ 6556. ΨΘΥΒΊΙΏ ἄδεοξ Ῥμοί. Τιοχ. Ῥ. 858, 17: 
ὀστράκων" τῶν τοῦ ὠοῦ. Αἰσχύλος. 

ν 829 
ὀπισϑοβριϑὲς ἔγχος 

Ηόρδγυοῖι. 3 Ρ. 1160: σαυροβριϑὲς ἔγχος" ἐκ τοῦ σαυρωτῆρος βαρύ. 
καὶ «Αἰσχύλος " ὀπισϑοβροιϑὲς ἔγχος" ἔφη. 

990 

ὑπόσχοπον χέρα 
Ηφβγοῖ. 2 Ρ. 1476: ὑπόσκοπον χέρα (ὑποσκεπόνχερα 604.). “4ἰ- 

σχύλος. ὥσπερ οὗ ἀποσκοποῦντες οὕτω κελεύει σχηματίσαι τὴν χεῖρα, 

καϑάπερ τοὺς Πᾶνας ποιοῦσι. σχῆμα δέ ἐστιν ὀρχηστικὸν ὁ σκοπός. 

ΟΥ ἔν. 74. 
991 

ΤΑ ΔΒ Ἐρἰδβὲ, 176: ἀκούων δὲ Αἰσχύλου λέγοντος ἐκ τῶν πόνων 

τίκτεσϑαι ἀρετὰς βροτοῖς. Ἰάθιι ἘΡρίβί. 611: εἰ ὸ᾽ οὖν καὶ πονοῦντα. 

δεήσει διατελεῖν. Αἰσχύλος σε παραμυϑείσϑω τὰς ἀρετὰς ἐκ πόνων τί- 

χτεσϑαι λέγων. ἰάθιῃ. ἘΡἰβέ. 861: εἰ δ᾽ οἴει δεῖν ἃ φαμὲν ποιεῖν. μὴ 

μέλλε πειϑόμενος Αἰσχύλῳ καὶ ἔτι πρότερον “Ησιόδῳ. ΑΘβομΎ]}} απᾶ6 
γοῦθα ἔπουϊηΐ ἸρΏΟΥΟ: ΠΘατι6 Θηΐμ ΟΥ̓ΘαΙΌ116. οί β΄. 808 ΓΟ ΒΡΙΟΙ. 

992 

ὁ κισσεὺς ᾿ἀπόλλων. ὁ Βακχεῖος. ὁ μάντις 
ΜΔουοΌ. ϑ58ι. 1. 18, 6: πγίριαος ἐπ Τπομψηιηῖο Αρο ύνθηι 14 δογηι- 

φιιθ τι μην ΤΥ διιηι 6586 βἰρηίβεαης 5ογιϑὶί ᾿ δέσποτα φιλόδαφνε 

Βάκχε. Παιὰν ᾿Ἄπολλον εὔλυρε᾽. αἱ φαπάρθηι βοπίοηίίαηι Α68οιψῖις ἡ ὃ 
κισσεὺς ---- μάντις᾽. Βακχεῖος] ἔοτία586. Βακχεύς ἸορΘΠπάτμι. 

999 

δέσποινα νύμφη. δυσχίμων ὀρῶν ἄναξ 
Οὐΐου Εέγιμ. ρ. 36, ὅ: τὰ δὲ εἰς 5 Ξ' μὴ ὄντα ἐϑνικὰ ὁμοίως λέγεται 

τεαα, ΘΟΒΆΔΕΟ, ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ, 0 
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καὶ ἐπὶ ϑηλυχῶν. «Αἰσχύλος “ δέσποινα --- ἄναξ". δυσχίμων ὀρῶν) 

δυσχείμων δρῶν οοὔ: 1448: ἄναξ ϑηλυκῶς. οὕτως ἐβυφύλες Ε4ο- 

Ὡἷβ παθὸ δαβουῖθι ἩΘυΤΔΠΉ1Ι8. 

994 

Ῥαιβᾶμ. 3, 234, 4: «Αἰσχύλος δὲ ὃ Εὐφορίωνος καλεῖ Δία καὶ τὸν 
ἐν ϑαλάσσῃ. γε: Ὁ [Ὁ1556. 4 έα ἐνάλιον οἱ. Ἡ ϑυχηδηπτι5 901]. Ῥτο- 
ΟΪο ἴῃ ῬΪαΐί. ΟΥ̓ΔΙσ!. ὁ. 147 Ρ. 88: ὃ δὲ δεύτερος δυαδικῶς καλεῖται 
Ζεὺς ἐνάλιος καὶ Ποσειδῶν. 

990 

ῬΏΠΠο πᾶ. 46 ρῥυυνϊά. ΤΠ Ρ. 89 ποῖον. (70]. 8 Ρ. 80 Π1ΟΒ1.): 81, 
μἰ Αδδο]ιμῖις5 αοῖί, “ Ἰουθηι δὰ 80 616) αἰογιηι φΘΉΘΡ6 Θαϊρη! οἱ αὖ ἡγῖιι8 [15 

ἴοα, ορογίογοί σοηίγ αγϊμηι 6556. {ἰϊιγην. δὰ {γεὐι5 118: η071 Τα ἰαηιε1} 768 86 

μανοί. ϑομποϊἀουίηυβ ῬΊ1]0]. γ0]. 6 ν. 610 ΑΘβομγ θα γοῦρα πὰπο 
ἴῃ πιοάσχη ἐθτηρίαν γϑϑεϊίαοτγο: τόν τοῦ Ζία Ϊ ἐκ τῶν ἀνάγνων ἐξαφαι- 

ρεῖται νόμος ] κἀκ τῶν ἁλιτρῶν. 

990 

ῬΏΙοΟ Τυά. 46 ρῥγονια. 11 ρ. 102 Αὐόμου. (νο]. 8 Ρ. 88 Β1ομί.) : 
αἴϊα5 οἰυϊίαίο5 ροϑίογίία6 ---- νασμα αὖ μοηιπῖϑιι5 γϑααϊαργο, ---- φιιοαῖ 
»]ογμῖιις Αθδοἠμῆιδ ἀϑ80 71. σἹσΘη.5 “ αἶγα [6585 νασιαηι ηιαφῖϊαηι νο} ασθηὶ ΤΉ 
»οριεῖοβ οἱγοιη [ογ 6.5 ααϊηιρίθέ ἡιοΥ ἐμ γι. ΓΟΥ̓́ΡΟΥα «δϑροϊϊομο᾽. Ῥορίδθ 
γοῦθα Ππᾶθοὸ ἔρυθ ΠΟΌΙΒ γἹ ἀθχητι ἌΡΒΟΒΟΘΙΡΟ: λοιμὸς ἄγριος κενὴν γνά- 
ὅϑον μαργῶσαν εἰς λαοὺς πέριξ φέρων ἔπλησε, σώματ᾽ εὐνάξων νεκρῶν. 
Ῥδα]ο αἱτίου ΜΙ οἰποικίαβ: δεινὸς δὲ λοιμὸς... γνάϑον κενὴν μαργῶ- 
σαν ἐν λαοῖσιν ἐνδατούμενος πίμπλησι θνή εν σώματ᾽ ἐγκρύπτων 
ταφαῖς. 

997 
ζεῦγος τεϑρίππων 

ῬΙιοί, Πμοχ. θν 52,90: ξεῦγος" τὸ ἐκ δυοῖν τινῶν ζευγνύμενον, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκ πλειόνων" καὶ γὰρ καὶ Ἰσοκράτης ᾿τέϑριππον ξεῦγος᾽ 
εἶπεν καὶ Αἰσχύλος " ζεῦγος τεϑρίππων᾽. Ἰογο οαάρι Εΐγηι. Μ. ρΡ. 
409, 48, 101 ΑΘΒομγ]οὰ νοῦθὰ οχηἰἐυππηΐαν, 

Ν 998 
ναρᾶς τὲ Ζ]ίρκης 

ῬΠοί. Τ,6χ. Ρ. 386, 8: ναρᾶς τὲ Δίρκης" ῥευστικῆς. “Αἰσχύλος. 

999 
μὴ κακοῖς ἰῶ κακα. 

ῬΊαγη. ΒοΚΚ, Ρ. 48, 22: κακοῖς κακὰ ἰᾷσϑαι" τὸ ἀποκρύπτειν τὰ 
φϑάσαντα κακὰ τοῖς ἐφεξῆς πραττομένοις κακοῖς. “Αἰσχύλος " μὴ -- 

κακάἢ. Ἐογίαθ8θ6 πτιὸ βροοίαῦ ΠΘργοἶι. 3 Ρ. 92: ἐῶ" ϑεράπευε. ἰάτρευε 



ΙΝΟΒΕΤ ΛΕΥΜ ΕΛΒΝΔΒΥ͂Μ ΡΒΑΟΜΈΝΤΑ 5.) 

5.1) 

ὁ δ᾽ ἐνδατεῖται τὰς ἑὰς εὐπαιδίας 

νόσων τ᾽ ἀπείρους καὶ μακραίωνας βίου. 
ξύμπαντα τ᾽ εἰπὼν ϑεοφιλεῖς ἐμὰς τύχας 

'παιᾶν᾽ ἐπευφήμησεν εὐθυμῶν ἐμέ. 
κἀγὼ τὸ Φοίβου ϑεῖον ἀψευδὲς στόμα τ 
ἤλπιξον εἶναι μαντικὴ βρύον τέχνῃ" 
ὁ δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν. αὐτὸς ἐν ϑοίνῃ παρῶν,. 
αὐτὸς τάδ᾽ εἰπών, αὐτός ἐστιν ὁ χτανὼν 

τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. 

ΡΙαΐ. Ἐλοῖρ. 11 ν. 888 Β (ααθιις Ἰούτ γθρ υΠΐ ᾿σαβ 5 ῬῸῬ. 
047 ΑἹ: πολλὰ ἄρα, Ὁμήρου ἐπαινοῦντες ἄλλα τοῦτο οὐκ ἐπαινεσόμε- 
ϑα. τὴν τοῦ ἐνυπνίου πομπὴν ὑπὸ Διὸς τῷ ̓ Δγαμέμνονι οὐδ᾽ Αἰσχύ- 
ἐΡπν ὅταν φῇ ἡ Θέτις τὸν ““πόλλω ἐν τοῖς αὑτῆς γάμοις ἄδοντα ἐνδα- 
τεῖσϑαι “ τὰς ξὰς ---- τὸν ἐμόν". ν5. 5--- αἰξα] ΑἸΠΘμαρογἃΒ Πιοραΐ. 
ΡῬτὸ Ομυῖβί. ὁ. 17 Ρ. 80. νβ. 7 οὲ 8. ΒΌρ βοΟΙΙ {ἰθτ ῬΠΟΘΌδιημ. ἴῃ 
Ηποίς. νοὸ]. 8 Ρ. 818, ϑοβάθῃιν βῖπθ ροθίδϑ ποιηΐηθ παροὺ ῬΠαί. Μονυ. 
Ρ. 16 Ἐ. Τιαξίπο δχίγθιηοβ γϑυύϑιιβ 7 ---9 τα αταϊξ ᾿ποουίτα διοίου ἀθ 
ἤρτῖβ ἃ Ομ ημοι ἀθυσίηο οαϊίιβ 83 54.: ἴῶ86 δρμίαηδ. ἴρδε θα ρΟ"ΘΉ 5 
ἰαφία οπιπῖα πι ρίας, ἴρ86 }αΐνγθηι »,οϊοηιῳμθ ΘαηθΉ8, ἑάθηι ἴρδ6 Ῥογ μη. 
γ5. 1 ἐνδαιτεῖσϑαι Ἐπιβοθῖπ5. ὃ δ᾽ ἐνδατεῖται Ἡογτηᾶπηι5. ἕας] ἐμὸς 
Οτοίμιβ. ν8. 3 μαχραίωνας βίους ῬΪΙαί., μακραίωνος βίου Ἐα56})., 
τριὰβ μακραίωνας βίου οαμὶ Βοίῃῖο. ν8. ἅ παιᾶν᾽] παιῶν᾽ νο] παιὼν 
«1. ἴὰ ΡΙαΐ., παιὼν Ἐπιβοθἶ5. ν8. ὅ τὸ Φοίβου] τοι φοῖβον ΑἰΠπο- 
τος γ8. 7 ὃ δ᾽ Ἰ ὃν ΡΙαι. ϑοίνῃ] διαίτῃ γν61 δαιτὶ (14 οβὲ δαίτῃ) ΡῬΊαί., 
γάμοις ῬΙΠΟΟΌδμοη. Ὅπλων κρίσει Ιοοῦπι φἀβουῖθῖς Εἰ. ΘΟμποίᾶο- 
Υ15., 46: 5θοαίι5 οϑί Η ΘΥΤηΔΉΠτΙ5. 

941 

ὃ τι νυν ἦλϑ᾽ ἐπὶ στόμα 
ῬΙαί. Βοῖρ. ὙΠ }- 5680: οὐκοῦν κατ᾽ «Αἰσχύλον Ν ἔφη. ἐροῦμεν 

ῦ τι νῦν ἡλϑ᾽ ἐπὶ στόμα; ῬΙαΐ. ον. Ρ. 7608. Β: ὃ τοίνυν ἐν ἀρχῇ και- 
ρὸν εἶχε ῥηϑῆναι μᾶλλον. οὐδὲ νῦν. ἐπεί γ᾽ οὖν ἦλϑεν ἐπὶ τὸ στόμα. 
κατ᾽ “Αἰσχύλον. ἄρρητον ἐάσειν μοι. δοχῶ. ΠΟΤ ΒΈΠπ|8 Οταί. ΤΥ Ρ. 
5232 Β: ἐπειδὴ κατ᾽ Αἰσχύλον νῦν ἠλϑεν ἐπὶ στόμα. Ῥτο νῦν 501]- 
Ρ81 νυν. 

942 

ϑάρσει" πόνου γὰρ ἄκρον οὐκ ἔχει χρόνον. 
ΡΙαΐ, Μοῦ. Ρ. 86 Β: ἐπιρρητέον δὲ καὶ τῷ «Αἰσχύλῳ (.4ἰσχύλου 

Μ621ν.) ἐϑάρσει, -- χρόνον᾽ . ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ παρ᾽ ̓ Επικούρῳ ϑρυλ- 
λούμενον ἀεὶ καὶ ϑαυμαξόμενον - ὡς οἵ μεγάλοι πόνοι συντόμως ἐξά- 

γουσιν, οὗ δὲ χρόνιοι μέγεϑος οὐκ ἔχουσιν. 
60 
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949 

ὡς οὐ δικαίως ϑάνατον ἔχϑουσιν βροτοί, 

ὅσπερ μέγιστον ῥῦμα τῶν πολλῶν κακῶν. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 1066: ὃ δ᾽ «Αἰσχύλος καλῶς ἔοικεν. ἐπιπλήττειν τδις 
νομίζουσι τὸν ϑάνατον εἶναι κακόν. λέγων ὧδε “ ὡς οὐ --- καχῶν᾽ 
γ8. 1 ἔχϑονται 1100] πὶ νἀ θέαν, ξγϑόυδιν πθβοῖο ατἰ8. γν8. 2 ὅπερ ἯΣ 
ϑϑηάιτπμη βιβρίοου. ἴαμα ο] τη Ἰερϑθαίαν, δῦμα τηθ]ογο 5 1101]. 

944 
ἀποπτύσαι δεὶ καὶ καϑήρασϑαι στόμα. 

ῬΙυΐ. Νον. Ρ. 8688 οὐ εἶ ταῦτα περὶ ἐ7} μακαρίας καὶ ἀφϑάρτου 
φύσεως ---- λέγουσιν, “ ἀποπτύσαι --- στόμα᾽ κατ᾽ «Αἰσχύλον. στόμα 
τὸ στόμα Εν]. οἵ. Τίγιι. Μ. νΡ. 118, 81: ἤν γάρ τι νόμιμον τοῖς δο- 
λοφονήσασιν “ἀφοσιῶσαι τὸν φόνον διὰ τοῦ δολοφονηϑέντος ὁ ἀκρωτή- 
οιασμοῦ. ---- ὁτι δὲ καὶ ἐγεύοντο τοῦ αἵματος καὶ ἀπέπτυον, Αἰσχύλος 
μαρτυρεῖ. 

940 
μιξοβόαν πρέπει 

διϑύραμβον ὁμαρτεῖν 
σύγκοινον “]ιονύσῳ. 

ῬΙαί. Μον, Ὁ. 889 Α: αδυυσι, τῷ μὲν διϑυραμβικὰ μέλη παϑῶὼν 
μεστὰ καὶ μεταβολῆς. πλάνην τινὰ καὶ διαφόρησιν ἐχούσης" μιξοβόαν 
γάρ. «Ἵἰσχύλος φησί. “πρέπει --- Διονύσῳ - τῷ δὲ παιᾶνα. ν5. ὃ 
σύγκοινον] σύγκωμον ῬοΥΒΟΠ5. 

946 
λαβὼν γὰρ αὐτόϑακτον Εὐβοικὸν ξίφος 

ῬΙαΙ. Μοσ. ρ. 484 Α: τῆς ἐν Εὐβοίᾳ χαλκίτιδος. ἐξ ἧς ἐδημιουρ- 
γεῖτο τὰ ψυχρήλατα τῶν ξιφῶν, ὡς «ἰσχύλος εἴρηκε “λαβὼν - ξίφος. 
αὐτόϑακτον ΘΟ ΡΠ ; αὐτόϑηκτον Χγαμάον, αὐόϑηκτον οἷ. ἩοΥ- 
ΤΩ ΠΉ115., Γογία586 αὐτὸς ϑηκτὸν 16ρ.. 

947 
ὑψηλὸν ἡβάσασα τεχτόνων πόνον 

ῬΙαί. Μον. Ρ. 464 Ε: τὴν φλόγα ϑριξὶ λαγῴαις ἀναπτομένην καὶ 
ϑρυαλλίσι καὶ συρφετῷ δαάδιόν ἐστιν ἐπισχεῖν. ἐὰν δ᾽ ἐπιλάβηται τῶν 
στερεῶν καὶ βάϑος ἐχόντων, ταχὺ διέφϑειρε καὶ συνεῖλεν “ὑψηλὸν. - 
πόνον", ὡς φησὶν Ἰἰνχ Α ὀδ, ἡ βάσασα Ἰ1ρυὶ, ἡβήσασα Ἡ αἰ ἶτι5, ἀμ- 
φιβᾶσα Ῥαϊογ. 

τον ἈΒΌΟΘΡΝ 
οὐδὲ ἀπὸ αὐτὸν 

οὐ γὰρ ἐγγύϑεν" γέρων δὲ γραμματεὺς γενοῦ σαφής. 
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ΡΙαὶ, Μοῦ. Ρ. 635 1): οἵ γὰρ πρεσβύτεροι πόρρω τὰ γράμματα τῶν 
ὀμμάτων ἀπάγοντες ἀναγινώσκουσιν. ἐγγύϑεν δὲ οὐ δύνανται" καὶ 
τοῦτο παραδηλῶν ὃ “Δἰσχύλος φησίν “οὐδὲ ἀπὸ αὐτὸν οὐ γὰρ --- σα- 
φής". ν5. 1 ἰδοῦ δ᾽ ἀποσταδόν εἰ. ΠΟΥ ΠΉτι5. 

949 

σύ τοί μὲ φυσᾷς. σύ μὲ καταίϑειν δοκεῖς. 

ΡΙαι. Μον. Ρ. 827 δ ἀναγκαξόμενον τὸ “Αἰσχύλειον ἀναφωνεῖν. 
ᾧ πρὸς τὴν τύχην ἐχρῆτο Δημήτριος ὃ πολιορκητὴς ἀποβαλὼν τὴν 
ἡγεμονίαν “σύ τοί ---- δοκεῖς". ΡΙαί. Υ. 1) ὁπμθίν, 6. 86: καὶ φασὶν 
αὐτὸν ἐν δες χείροσι μεταβολαῖς πρὸς τὴν τύχην ἀναφϑέγγεσϑαι τὸ 
“Αἰσχύλειον “ σύ τοί --- δοκεῖς". μὲ φυσᾷς] μ᾽ ἔφυσας οἸϊπα ἴῃ ΥἹΙ. 
1)6η). μὲ καταίϑειν) μοι καταίϑειν Ὑ1ι. οοάϊοο5. ΒΟ οὗ ρυ. τῇ. Α, 
μὲ καταίϑειν μοι οοάθχ 1679, μὲ χαταυονεῖν ν6] μὲ χαταυονεῖν οἱ. 
Ἡδυιπᾶπηιβ. Ηθαδί μα οομπίθοὶϊ σύ τοί μ᾽ ἔφυσας. σύ μὲ καταφϑιεῖν 
δοκεῖς. 

900 

παῦ᾿ ὕδωρ δίκην πυρός 
ΡΙαί. Μον. Ρ. 960 Ε: ὑπὸ τοὐναντίου φϑείρεται τῶν ἀπολλυμένων 

ἕχαστον ὥσπερ τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ ὕδατος εἰς τὸν ἀέρα. τὸ γὰρ ὕδωρ ὃ ο 
μὲν Αἰσχύλος. εἰ καὶ τραγικῶς, ἀλλ᾽ ἀληϑῶς εἶπε " παῦε ---- πυρός. 

991 

ἐξ ὀσφυαλγοῦς κὠδυνοσπάδος λυγροῦ 
γέροντος 

ΡΙαί. Μου. Ρ- 1057 Ἐπ: “γέγονεν ἐχ ῥδυσοῦ καὶ ὠχροῦ καὶ κατ᾽ 4{- 
σχύλον " ἐξ ---- γέροντος εὐπρεπής. ϑεοειδής. καλλίμορφος. γ5. 1 καὶ 
ὀδυνοσπάδος 1107]. ὁ 

902 

ἀλλ᾽ οὔτε πολλὰ τραύματ᾽ ἐν στέρνοις λαβὼν 
ϑνήσκει τις. εἰ μὴ τέρμα συντρέχοι βίου. 

οὔτ᾽ ἐν στέγῃ τις ἥμενος παρ᾽ ἑστίᾳ 

φεύγει τι μᾶλλον τὸν πεπρωμένον μόρον. 

ΡΙαι. 46 νἱΐα οἱ ροθβὶ Ηοῃι. ὁ. 157 νο]. 6 ἢ. 1196: “Αἰσχύλος μὲν 
δεύτερος (ἐμμέτρως ὙΥγ ίοηΡ., 418 ἐν δὲ ἐξεξῖ λέξει 4Ζημοσϑένης 56- 
ααϊιν) λέγων οὕτως ἔφη ΤῊΝ οὔτε --- μόρον". 

999 

ὀξυγλύκειάν τἄρα κοχκιεῖς δόαν. 
ΡοΟΙαχ 6, 80: εἴποις δ᾽ ἂν καὶ κοχκίσαι δόαν κατὰ ᾿Δριστοφάνην 

(Οοπι. 3 Ρ. 1184) " ὀξυγλύκειάν τάρα κοκκιεῖς ῥόαν᾽. τουτὶ δὲ τὸ ἰαμ- 
βεῖον ᾿Δριστοφάνης οὐκ ἴδιον ὃν εἴρηκεν. ἀλλ᾽ ὡς “Αἰσχύλου. 
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904 

Διβυρνικὴς μίμημα μανδύης χιτῶν 
ΤΟΙ ἡ, 60: ἡ δὲ μανδύη ὦ σμοιόν τι τῷ “καλουμένῳ φαινόλῃ᾽ τί- 

νων δέ ἐστιν. ὡς μὴ περιερχώμεϑα Κρῆτας ἢ γὴν κυρὰ “Αἰσχύλος ἐρεῖ 
" Διβυρνικῆς ---- χιτών". ,,“Πιβυρνικῆς] λιβυκῆς . ΘΡδητιΒ Βγζ. ν. 
“Μιβυρνοί Ῥ. 416, 10: εὕρηται τὰ Ζιβυρνικὰ σκάφη καὶ : Διβυρνικὴ 
μανδύη εἶδος ἐσϑῆτος. 

900 

σὺ δὲ σπαϑητοῖς τριμιτίνοις ὑφάσμασιν 
ῬΟΠῸΧ 7, 18: ὅτι μέντοι καὶ τρίμιτα εἰργάζοντο. “Αἰσχύλος δι- 

δάσκει φήσας “ σὺ δὲ --- ὑφάσμασιν᾽. οἵ ῬΟΙΠῸΧ ὙΈΒΟν σπάϑη. ὅϑεν 
καὶ τὸ σπαϑᾶν καὶ ἀσπάϑητος χλαῖνα παρὰ Σ Σοφοκλεῖ καὶ ᾿ σπαϑητοῖς 
ὑφάσμασιν᾽. ἬδΘΒγοΙι. ὃ. Ρ. 1416: τριμέτενα ὑφάσματα: τρίμιτα. 

990 
ἀλλ᾽ ἐκ μεγίστων εὐμαρῶς λουτηρίων 

ῬΟΙα 5 167. προσήκοι, δ᾽ ἂν βαλανείῳ λουτρὸν καὶ λοῦσϑαι" 
“λοῦταί γε μὲν δὴ λουτρὸν αὖ τὸ δεύτερον". καὶ λουτρῶνες, ὡς Ξενο- 
φῶν. καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ ᾿οὐτῦρυ λούτριον -- . «Τσχύλος δ᾽ ἂν ἐοίκοι τὰ 
βαλανεῖα λουτήρια λέγειν" " ἀλλ᾽ ἐκ μεγίστων εὐμαρῶς λουτηρίων.᾽ Τα 
Π1Ὸ Ιου ΒΟΥ ηατι5 ορῦ: ΨΘΥΒΒ ὨΘΒΟΙΟ Οππ8 ροοίαθ Θομηϊοΐ λοῦταί 
γε μὲν δὴ λουτρὸν αὐτὸ δεύτερον (ἴα 1101], αὖ τὸ ΒοΚΙΚοΙ 5) Ροβί 
λουτήρια λέγειν γα]ρῸ ΦΟ]]οὐδίτιν. ῬΟΠῈαΧχ 10, 46: λουτηρίου τινός. 
ἐπεὶ καὶ τοῦτο τοὔνομα ἐπὶ --- - τῶν λουτρῶν Αἰσχύλον εἴρηκεν. 

: 907 
ὀστέων στέγαστρον 

ῬΟΙ]αχ 10, 180: καὶ στέγαστρον δὲ ὦ ὕστις ἐθέλοι ὀνομάξειν. ἧπερ ἣ 
πολλὴ χρῆσις ᾽ τὴν στεγαστρίδα ΟΠ ΈρΩν! τὸν σκύτινον τοῦτον χιτῶνα. 
καταφευγέτω ἐπὶ τὸν Αἰσχύλον εἰπόντα " ὀστέων στέγαστρον᾽. 

908 
Ῥτοθῖβ ἴῃ  ΟΥΡῚ]. ΘθοΥρ, 8, 84 Ρ. 57, 22: ΜΡΊΟιΠοηΐμ 5 ας ΕἸοοίνα 

ἐ( Ιονδ παϑβοῖίιγ., μι 5'01105 50» Ἴρίογ' ἐγ αρίσιιδ 50Ή{{{. 801105] 5ο]05 Ῥ,, «Αοδοῖι- 
ἤι8 γϑοίο Βομηοίἀουγίηυ. 

909 
τοῦ πηλοπλάστου σπέρματος ϑνητὴ γυνή 

Ῥγρο]ὰβ ἴη Ποροα, Ορ. 186: τὸ ἐκ Πανδώρας γένος. ἥτις ἦν 
κατὰ τὸν Αἰσχύλον " τοῦ --- γυνή. 

900 

μελανστέρφων γένος 
5610]. ΑΡ01]. ἩΠποά. 4, 1348: στέρφεσι. τοῖς δέρμασιν. ---- ὅϑεν 
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καὶ παρ᾽ “ἰσχύλῳ ἀξιοῦσι γράφειν  μελαστέρφων γένος’ . οὐχ ὥς τινὲς 
μελανοστέρνων᾽ οὐ γὰρ μόνα τὰ στέρνα μέλανα ἔχουσιν. ἀλλὰ καὶ 
ὅλον τὸ σῶμα. μελαστέρφων 1;. μελανοστέρφων Δρορτάρμα, μελανστέρ- 
φῶν 50. ρ8ὶ,. 

ψ : 901 
ῶ Κραναὰ πόλις 

Θ΄0Π0]. Αὐ. Αἰ. 75: ὦ Κραναὰ πόλις] τοῦτο τέτριπται ὑπὸ τῶν 
παλαιῶν καὶ Δἰσχύλος γὰρ καὶ Σοφοκλῆς ἐχρήσαντο τῇ λέξει. Το Υ- 
ἴδ 556 γοϑριοῖτ Δ όβο. πα, 1011: πολισσοῦχοι παῖδες Κραναοῦ. 

902 ' 
ἀφρὸς 

βορᾶς βροτείας ἐρρύη κατὰ στόμα. 

ὅ9Π0]. ἈΥ, ΤΥδ, 1257: παρὰ τῷ ̓ Δρχιλόχῳ “πολὺς δ᾽ ἀφρὸς ἦν 
περὶ στόμα᾽. - “Αἰσχύλος δὲ " ἀφρὸς -- στόμα". ν5. 2 βορρᾶς Ῥαί., 
βορῆς ἸΚ. ἐρρυηκότα Τἰρτὶ, ἐρρύη κατὰ Ῥογβομιβ. 

909 

δεινοὶ πλέχειν τοι ανὰς Αἰγύπτιοι. μὴχ ἐφ 

β΄ Π01. Αν. ΝᾺ. 1180 : ἐλέγετο γὰρ λῃστεύεσϑαι ἡ Αἴγυπτος. “4ἰ- 
σχύλος " δεινοὶ ---- Αἰγύπτιοι". Θ.61Π01. ΤΠΘοον. 18, 48: ὡς λέγει ὃ Αἱ- 
σχύλος “ἡ δεινοὶ ---- 4ἰγύπτιοι. Ἐπππάομι γοβιπη 5. Ρ. πόῖη. Βαθθηΐ 
ϑἴθρπαμιβ ΒΥ. τ. “Αἴγυπτος ἄοπον. 8, 87 Τϊοροπίδη. 4, 86 ατο- 
ϑοσῖπ5. ΟὙρυ. οοα, 1,614. 1, 88 οοα. Μοβα. 9, 84 Μϑδοϑυ. ὃ, 31 ὅὁΠ0]. 
Αὐἱβιιά. Ρ. δ δ΄ 1488 ν. δεινοὶ πλέκει: Εἰπρέ. Τίομνβ. Ρ. 382 Εὐυθί. 
Οἄ. ρΡ. 1494, 10. τοιῇ οπι. ατορ.. Το] 4., γε οοᾶοχ Μοβᾳ. 1)ᾶπαίάππι 
6586 ὙΘΥΒΙΙῚ Οἱ. Η ΘΥΤΊΔΉΏΤΙΒ. 

904 
Ω᾿ 9 3 Ἐς , 

ουνεκ᾽ ἕκεῖ ἀνϑεα λειμῶώνια 

ὅ9Π01. Αν. ΝᾺ. 1864: ἀλλὰ »“μυρρίνην λαβόντα τῶν Αἰσχύλου λέ- 
ξαι τι μοι] παρὰ τὰ Αἰσχύλου " οὕνεκ᾽ ἐχεῖ ἄνϑεα λειμώνια". Ὑοῖθα 
ΘΟΥΤῈΡ {1551π|ἃ ποῖ ΘΧΡΘαΪο. 

900 
ἀμήχανον ἔχηκο καὶ δυσέκλυτον 

Κ9Π01. Ἐπὰν. Οὐ. 35: ἡ γὰρ Κλυταιμνήστρα χιτῶνα ὕφανεν οὔτε 

τρὶς “χερσὶν οὔτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχοντα --. Αἰσχύλος δὲ φησίν 
“ἀμήχανον --- δυσέχλυτον᾽. Ἐοτίαθ56 τέχνημα Ἰοροπάϊπη, πος δυσ- 
ἔχλυτον βαυπτη ραίο. 

900 

μο]. Ἐλαν. ῬΠοθῃ. 942: οὗ περιλειφϑέντες τῶν Σπαρτῶν. ὡς 
Αἰσχύλος φησίν. σαν Χϑόνιος. Οὐδαῖος. Πέλωρος. Ὑπερήνωρ καὶ 
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Ἐχίων. Ηδοδο ποιηῖπα ἴῃ Ἀ]115 ΠΡΥῚ5. βουθαπίαν : Οὐδαῖος. ὝὙπερή- 
νωρ. “4γόνωρ (νο] ᾽4γήνωρ). Ἐχίων. Χϑόνιος. 

907 
Κὅ6801. ἔαρ. ΠΠ68. 86: Αἰσχύλος δὲ ..... ν πάνοις τὸν μὲν Διός. 

ὃν καὶ δίδυμον. τὸν δὲ Κρόνου. βονθοπάπιῃ νἸάρίαν “4ἐσχύλος δὲ δύο 
λέγει (ν 61 φησὶν) Πᾶνας οὐπῃ ἸΚ διηρτηδημο. 

908 
οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἔτης ἀνήρ 

ὅ6|0}. Α ἢ. Ζ, 2389 ἀθ ποιηῖπο ἔτης, αυοά ΒΡ 'σῖτα Ἰθπ] ἀϊοοπάππι 
5ἷ: παρὰ γοῦν Αἰσχύλῳ οὕτως εὕρομεν “ἣ οὔτε ---- ἀνήρ᾽. Β΄ πα]]τον, 
Επιβί. 1]. Ρ. 641, 58. 

909 
σπίδιον μῆκος ὁδοῦ 

ὅ΄6Π01. Δ Π. 4, 7564. (οὕ. Εἴγιι. ΝΜ. Ῥ. 211, 10): οὗ δὲ φασὶν ἐκ 
πλήρους σπιδέος καὶ ἀποδιδύασι πολλοῦ καὶ μαχροῦ" καὶ γὰρ “Αἰσχύλος 
πολλάκις τὴν λέξιν οὕτως ἔχουσαν τέϑησιν. ὅταν λέγῃ “ σπίδιον μῆκος 
ὁδοῦ. Βίγτα. οοα. οβ8.: οἵ δὲ φασὶ σπιδέος πολλοῦ καὶ μακροῦ" 
σπίξζω γὰρ τὸ ἐχτείνω. ὡς καὶ “Αἰσχύλος " σπίδιον μῆκος ὁδοῦ᾽. Ἐλυρί. 
Π: Ρ. 882, ὅ8: συνηγορεῖ δὲ τῇ τοῦ σπιδέος γραφῇ καὶ τὸ παρ᾽ 4ἰ- 
σχύλῳ “ἡ σπίδιον πεδίον". 

970 

ὑμεῖς δὲ βωμὸν τόνδε καὶ πυρὸς σέλας 
κύκλῳ περίστητ᾽ ἐν λόχῳ τ᾽ ἀπείρονι 
εὔξασϑε 

[0]. Β ΜΊ. Ξ, 200 Ρ. 892 " 26: ὁμοίως δὲ καὶ Αἰσχύλος τὰς ἐν 
κύκλῳ ἕστώσας ἐν ἀπείρονι σχήματί φησιν ἵστασϑαι “ ὑμεῖς ---- εὔξα- 
σϑε᾽. Ἐδάριη ὅ6Π01. ΕΣ Οἄ. 4, 98. ν5. 1 πυρὸν γέρας 610]. Θά. 
γ5. 2 παρίστατε ὅ6}0]. 1]., περίστατε Κ6Π01. Οἄ., περίστητ᾽ Ἡριϊηδη- 
Π115. πὶ 6 Δ ηΔΙ Ἴθι Ἰοσῦτη ἀδρυομ ὕπιΠ 6556 Β.ΒΡΙ οαίτιν, 

9171 

ὅ61.)01. ν' Π. ΜΠ, 880: “Αἰσχύλος δὲ ̓Ἵχιλλέα σὺν τῇ πανοπλίᾳ φησὶν 
ὄπισϑεν δρμήσαντα πηδῆσαι τὴν τάφρον μὴ δείξαντα τὰ νῶτα τοῖς 
ἐχϑροῖς. οὗ, Αὐ. Βιδῃ. 928: σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν (ΛΟΒΟΠ]08) οὐδὲ ἕν --- 
ἀλλ᾽ ἢ Σκχαμάνδρους ἢ τάφρους ἢ π᾿ ἀσπίδων ἐπόντας γρυπαέτους 
χαλκηλάτους. 

972 

ὅπου γὰρ ἰσχὺς συξυγοῦσι καὶ δίκη, 
ποία ξυνωρὶς τῶνδε καρτερωτέρα; 

Θ6Π0]. Π. Π. 542: δίκῃσί τε καὶ σϑένει ᾧ] ταῦτα γὰρ σώξει ---- 
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Αἰσχύλος “ὅπου ---- καρτερωτέρα ;᾽ ν5. 1 δίκαι οοἄοχ ΝοΒ5. ἴῃ 410. 
Οριβο. 3 Ρ. 184. ν5. 2 τῶνδε] τῆσδε βου] η ἀτιπὶ διιβρ οον,, βού οα!- 
ἄτι τοί, 

ὁ 70 

Ἥρα τελεία. Ζηνὸς εὐναία δάμαρ 

Κ'6Π0]. Ῥιπᾶ. Νομι. 10, 81: λέγει δὲ μητέρα τελείαν τὴν Ἥραν. καὶ 
Αἰσχύλος “Ἥρα ---- δάμαρ. 

914 

ἐναγώνιε Μαίας καὶ Ζιὸς Ἑρμᾶ 

680]. ΡΙμά. Εν (5... 181 ἐναγώνιος͵ δὲ ὁ Ηρ Ὴ Τῆς ὡς τῶν ἀγώνων 
προστάτης. ὡς καὶ “ἰσχύλος φησίν “ ἐναγώνιε ---- Ἑρμᾷ’ 

910 

οἵ τε στεναγμοὶ τῶν πόνων ἜΡΘΗ 

ΚΠ]. ϑόρΡι. ΕἸ. 386: ἐπικουφίζεται γὰρ τοῖς δακρύοις ἡ συμφορά. 
“Αἰσχύλος ἡ δὲ τὲ--- ἐρείσματα᾽. Ξοόῖ. ΔΆΠ. Ὁ ὁ Αἰσχύλος " οἵ τοι 

-- ἰάματα. οἵ΄ τε] οὗ γὰρ 860]. ΒΡ}ι. οοᾶοχ Ὑυθίπαβ, οὗ δὲ ΕἼο- 
γϑηξίητι5 Ο΄, οἵ τοῦ β'6 0]. 11. ἐρείσματα 8.610]. ὅορῃ., ἰάματα ὅ.6}0]. 
ι, Ὅἢ ἐδύξμρ τη οἷ, Ἡδυμδηητι5, τϊπὶ κουφίσματα 5οΥἸθ6πάτιπι νἹἀθίθγ, 
οἱσαί ἰάματα οἱ κουφίσματα ν. 1. ᾶθ65 ἴῃ Μ6η. Ομ. 4 Ρ. 340. 

9710 

λαμπραῖσιν ἀστραπαῖσι λαμπάδων σϑένει 

ὅ6110]. ϑόΡ}!. Οοά. 6. 1047: τὰ περὶ Ἐλευσῖνα τέλη φησί. καὶ εἴη 
λαμπάσιν ἀκταῖς ταῖς λαμπαδευομέναις καὶ καταλαμπομέναις καὶ δα- 
δουχουμέναις ὑπὸ τῆς μυστικῆς φλογὸς καὶ τῶν ἱερῶν δάδων. περὶ 
ὧν «Αἰσχύλος φησίν “ λαμπραῖσιν ---- σϑένει". ἀστραπαῖσιν ἐοᾶοχ 1. 

9177 

ἔφριξ᾽ ἔρως δὲ τοῦδε μυστικοῦ τέλους 

60]. ϑοΡΠ. Ο6α. σ΄ 1049: τέλη δὲ τὰς τελετύς" καὶ “ἰσχύλος 
“ ἔφροιξ᾽ --- τέλους". ἔρως δὲ] ἔρωτι Ταροθδῖτιβ, ἐρῶ δὲ Τ᾿ πἀογῆπ5. 

᾽ 978 
δέσποιν᾽ Ἑκάτη 
τῶν βασιλείων πρόδομος ως... 

ὅὉΠ0]. ΤΊΘοον. 3, 86: ἵδρύοντο δὲ αὐτὴν (βο. τὴν “κχάτηνῚ καὶ 
πρὸ τῶν ϑυρῶν. ὡς φησὶν Αἰσχύλος “ἡ δέσποιν᾽ --- μελάϑρων᾽. πρό- 
ὅρομος 1ὈΥῚ ἔδυ οἵηπιθ5. οἵ, ΑὐἹβέια, γ0]. 1 .Ρ. 37: ἀλλ᾽ ὦ τῶν βασι- 
λείων πρόδρομος μελάϑρων. “Αἰσχύλῳ χορὸς σε. τῶν τὲ οὐρανίων καὶ 
πατρῴων καὶ τῶν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ μεγίστων. 
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9179 

τό τοι κακὸν ποδῶκες ἔρχεται βροτοῖς 
κατ᾽ ἀμπλάκημα τῷ περῶντι τὴν ϑέμιν. 

ϑ600. ἘΠ].1, 8, 36 οὐ 27 ρῥ. 118: «Αἰσχύλου (Εὐριπίδου ᾿Δντιόπη 
Α}). “τῶ τοι ---- ϑέμιν". ῬΠΘΟΡΊΠΙΒ δ Αὐο]. 2, 64}. 266: ὅτε μέλ- 
λει ἡ τοῦ ϑεοῦ κρίσις γίνεσϑαι καὶ τὰ κακὰ τοὺς πονηροὺς αἰφνιδίως 
καταλαμβάνειν. καὶ τοῦτο Αἰσχύλος ἐσήμανε λέγων “τὸ ---- ϑέμιν". 
Βθοίθ δοῃϊπηρτηΐ ᾿05 σϑυβτβ ΘίοθδθΙ οοάοχ Α οὐ ΤΊ ΘΟΡ 15. ν5. 1 
το] τῷ Ῥίον. τοὶ ΟΠ]. ΤΉΘΟΡΙΝ. νΒ. 3 καὶ τἀμπλάκημα ὅ100., καὶ τὰ 
ἀμπλάκημα ΤΊ ΘΟΡΙ., κατ᾽ ἀμπλάκημα ἩρΙΙΩΔΉΠ15. Ῥχαθταν 5το- 
θαθιιβ στρ άθαθ Απέϊοραρ Ἰοοιπὴ, οαΐαβ ἰθτητηα ἴῃ οοαϊοο Α [πὸ 
ἐτδπβ]δίθπι οϑέ. Νοη οομδδεθηξ ουιπὶ γουβί θεῖ Δ] 18 ααδο ὅτο}. [)6]. 
Ι, ὃ, 28 Ρ. 120 ΒΠΡΙΟΙΣ Ἰϑυητηαίθ πομ δαἀβογίρίο, ὁρᾷς Δίκην ἄναυδον 
οὐχ ὁρωμένην τέ. : οἄθιη οὐ ΑΒΘ ΠΥ 615 ἱπηρὶ ΓΙ ΘΟΡ 5.) τιϑτι5 
ΠΏ ΠΟΟ ΠΟΡ  εἴο, οαϊα5 πὸ διιοίου Ρουθ ύαν το δ Θιι5. 

980 

κοινὸν τύχη. γνώμη δὲ τῶν κεχτημένων. 
ϑ[ο0. ἘΠ]. 2, 7, 10 Ρ. 840: Αἰσχύλου. “ χοινὸν ---: κεκτημένων ". 

Τάθπηι νϑύβϑιιβ δ ἴῃ Μη. τποῃ. 679. 

381 
ὁ χρήσιμ᾽ εἰδώς. οὐχ ὁ πόλλ᾽ εἰδὼς σοφός. 

510}. ΕἸἼον. 8,.1: “Αἰσχύλου. "ὁ χρήσιμ᾽ --- σοφός". βίο ΑἸ; δα: 
ἔπι ΘΌΤη ῬΥῖμο.: ᾿Αἰσχύλου. ἃ δεῖ παρὼν φρόντιξε μὴ πορὼν ἀπῆῇς. 
ὁ χφήσιμ᾽ - σοφός. πογτη γΟ ΘΙ ῬΥΪΟΥ οἶα. 510 ροοίδο πὸ- 
50 ΠΠ118. 

982 
ἁμαρτάνει τοι καὶ σοφοῦ σοφώτερος. 

Βίοθ. ΕἼον. 8, 10: Αἰσχύλου (τοῦ αὐτοῦ Α΄, τα] φρυδθοθαϊ ἔν. 
881). “ ἁμαρτάνει ---- σοφώτερος". τοι Α, τι Μ, τε ἃ]. 

989 
ἡ βαρὺ φόρημ᾽ ἜΡΡΦΡΌ ΟΝ εὐτυχῶν ἄμμωῃ 

Κἴ0Ρ. ΕἾοΥ. 4, 16: “4ἰσχύλου. “ἡ ---- ἀφρων᾽. Ἡουδηητ5. Δο- 
ΒΌΠγ 10 ππηο νουβῖπη ἀοηοραΐ, βϑρ]οδίαν δέοι Δ ΟΒΟΠΎ]} ο556. ν ουθα 
(510. ΤΊον. 4 » 16) 

δὴ χρὴ ποδώκη τὸν τρόπον λίαν φορεῖν. 

984 
ῇ " 5 , 3 ν 5 Ἁ “Ὁ 

κατοπτρον εἴδους χαλκὸς ἐστ᾽, οἶνος δὲ νοῦ. 

ὅ.10}. ΤΊον. 18, 18: “ἰσχύλου. " κάτοπτρον ---- νοῦ᾽. Ομ} ροο- 
ἴδ6 ποιηθη ΔΕ, Χ' Ρ. 427 Τ᾽, 
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δ 

οὐχ ως ὅρκοι πίστις. ἀλλ᾽ ὅρκων ἀνήρ. 
5100. Τον. 7, 3: Αἰσχύλου (4λέξιδος Αὐδοηΐι5. Ρ. 879, 25 οἱ 

'Τυΐης.). “οὐκ --- ἀνήρ". πίστις] πίστεις Μ Ια. Αὐβοη. 

80 
φιλεῖ δὲ τῷ κάμνοντι συσπεύδειν ϑεύς. 

Β(00. ΕἼοΥ. 39,231: Δἰσχύλου (Εὐριπίδου Ατβομῖππ Ρ. 713, 18 οἱ 
'Ῥεΐμο.). “Ἥ φιλεῖ ---- ϑεός". φιλεῖ δὲ τῷ] φιλεῖ (φιελοῖ με. χη.) δέ τοι. 
δαιμόνιε. τῷ Μ' [ογτίαβϑο τοῖο, πιὸχ ϑεοῖς Μ. 

9587 
καλὸν δὲ καὶ γέροντι μανϑάνειν σοφά. 

δέου. ΕἾον. 39, 94: “ἰσχύλου. " καλὸν ---- σοφά". γέροντα 510}., 
γέροντε Μη. ποῃ. 397. 

958 ἥ 
πρὸ τῶν τοιούτων χρὴ λόγων δάκνειν στόμα. 

500. ΕἾοΥ. 84, 5: “Ἵἰσχύλου. "“ πρὸ ---- στόμα. 

989 
κακοὶ γὰρ εὖ πράσσοντες οὐκ ἀνασχετοί. 

στο. ΕἼοΥ. 45, 14: “ἰσχύλου. " καχοὶ ---- ἀνασχετοί. 

900 
τὸ γὰρ βρότειον σπέρμ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν φρονεῖ, 
καὶ πιστὸν οὐδὲν μᾶλλον Ἶ καπνοῦ σκιά. 

510}. ΕἼον. 98, 49: “«ἰσχύλου. “ τὸ γὰρ - σκιά. ν85. 1 ἐφήμερα 
ΑΒ, ἐφημέρια στη: οἱ ἌΡοβίο!. Ρ. 686, ὃ, ἐφ᾽ ἡμέρᾳ οἷ. Το οΚία5 
ἴῃ Βορῆι. ΑἹ. Ρ. 444, ἐφ᾽ ἡμέραν Ὀἰηδονῆπϑ. 

991 
γῆρας γὰρ ἥβης ἐστὶν ἐνδικώτερον. 

ϑτοῦ. ΕἾοΥ. 116, 10: “Αἰσχύλου. “ γῆρας ---- ἐνδικώτερον ". 

992 
ξωῆς πονηρᾶς ϑάνατος αἵἱρετώτερος" 
τὸ μὴ γενέσϑαι δ᾽ ἐστὶν ἢ πεφυκέναι 
κρεῖσσον κακῶς πάσχοντα. 

Βίοῦ. ΕἼοΥ. 191, 17: “Αἰσχύλου. “ ζωῆς ---- πάσχοντα". νβ. 1 εὐπο- 
ρώτερος 510}., αἱρετώτερος Μθῃ. πο. 198, οἕ. ΧΘΠΟΡΙΝ. Ἔοίρ. 1,8- 
δρ..9., 1: αἴρετώτερον εἶναι τὸν καλὸν. θάνατον: ἀντὲ" «οῦ αἰσχροῦ 
βίου. Βα] νπῦπα παῖς σουϑιΐ οδὲ ἤν. 86. νβ. 3 ἐστὶ μᾶλλον ἢ 110 τ], 
ἐστὶν ἡ Οτοίϊι5. ν5. ὃ χρεῖσσον κακῶς πάσχοντα δαάϊ Α, οθίουϊ υἱ- 
ἀοπΐα τ οαλϊίοσο. πάσχοντα] ἔογτίαββο πράσσοντα 166. 
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999 

ἀφ᾽ οὐ δὴ Ῥήγιον κικλήσκεται. 
δέν. ΨΕΡ..358: ὠνομάσϑη δὲ Ῥήγιον. εἴϑ᾽ ὡς φησὶν Αἰσχύλος, 

διὰ τὸ συμβὰν, πάϑος τῇ χώρᾳ ταύτῃ" ἀπορραγῆναι γὰρ ἀπὸ τις ἠπεί- 
ρου τὴν Σικελίαν ὑπὸ σεισμῶν ἄλλοι τὲ κἀκεῖνος εἴρηκεν, “ἀφ᾽ οὐ 
-- κικλησκεται΄. ΟἼἸαποο ροπίϊο ᾿πππις Ἰοσσμῃ δάβου 1} Ἡ ΘΥΙη Δ ΠΠ15. 

3904 

Βοῦραν καϑ᾽ ἱερὰν καὶ κεραυνίας Ῥύπας 
ΒΊτδ. ΠΕ 887: τὴν δὲ χώραν Ῥυπίδα καλουμένην ἔσχον “ἰ- 

γιεῖς καὶ Φαριεῖς" καὶ “Αἰσχύλος δὲ λέγει που “ Βοῦραν ---- -Ῥύπας᾽". 9᾽ 
ἱερὰν Ἰἴρτὶ, καϑ' ἱερὰν Μοίηοκπιρ νιπά. δίχα. Ρ. 127. ῬΠούα5 ΠΧ. 
Ρ. 492,10: “Ρύπες (δύπαις οοἄ.)" πόλις τῶν ᾿Ωλενέίων ᾿Ἵχαιῶὼν. οὕτως 
Αἰσχύλος. ἩΈγ ΟΝ. 3 Ρ. 1127: ἹῬύπας" τοὺς ἐν τῇ ̓ Δρκαδίᾳ ᾿Αχαιούς. 

990 

Δίγινα δ᾽ αὕτη πρὸς νότου κεῖται πνοάς. 
δέν)». ΓΧ Ῥ. 898: (5 8] πη15) ἔχει δ᾽ ὁμώνυμον πόλιν. τὴν μὲν 

ἀρχαίαν ἔρημον. πρὸς “ἴγιναν τετραμμενην. καὶ πρὸς νότον : ᾿καϑάπερ 
καὶ «Αϊσχύλος εἴρηκεν “ἡ Αἴγινα --- πνοάς. τὴν δὲ νῦν ἐν κόλπῳ 

κειμένην. 

990 

80. ΧΥ͂ Ρ. 728: φησὶ δὲ καὶ Αἰσχύλος τὴν μητέρα Μέμνονος 
Κισσίαν. ᾿ Μιάοῦαν πος ἔθοϊβθθ δα ἴῃ Ῥϑυοποβίαβία δαὺ ἴῃ Μοιηπομθ᾽. 
ΗΒΕΜΑΝΝΥ ΚΝ. 

907 

πάτερ Θέοινε, Μαινάδων ξευχτήριξ 
Ῥ Ζοίζ. ἴπὶ Τγφορῆν. 1341: Θέοινος ὃ αὐτός (59. Βαρομα8), ὡς 

ϑεὸς οἴνου εὑρετής" καὶ “ἰσχύλος. φησί “πάτερ ---Ὄ ξευκτήριε". οἕ. 
Ἠδτροοῦ. τ. Θεοίνια Ρ; 96,12: τὸν γὰρ Διόνυσον Θέοινον ἔλεγον. 
ὡς δηλοῖ Αἰσχύλος καὶ Ἴστρος ἐν α΄ Συναγωγῶν. 

998 
ἀγησίλαος 

Δα. ΠῚ Ρ. 99 Β: Σιμωνίδης που ὃ ποιητὴς ἀρίσταρχον εἶπε τὸν 
Δία καὶ Αἰσχύλος τὸν 4ιδην ἀγησίλαον. 

990 
αἰγίζξειν 

Ηφργοῖι. 1». 188 οὐ διυϊάδθ: αἰγίξειν" διασπᾶν, ἐκ μεταφορᾶς. 
παρ᾽ ὃ καὶ τὸ αἰγίζεσϑαι (καὶ αἰκίξεσϑαι Ἡ ο5γ..}..) ἀπὸ τῶν καταιγέ- 
δων. Αἰσχύλος. 
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400 
“ἴνηϑος 

τορι. Βγ. Ῥ.6]1; : Ἵἴνηϑος. ὔρος. Αἰσχύλος. τὸ ἐθνικὸν Αἱ- 
νήϑιος. “Αἰσχύλου Ἰρλα τὰ ὄρος Αἰγύπτου εἰ. 1. ατομπον 8. 

401 
ἀλαβαστροφόφος 

ῬΟΙΙῸΧ 7, 177: χαὶ τὸν τὰς ἀλαβάστρους φέροντα «Αἰσχύλος εἴρη- 
κεν ἀλαβαστροφύρον. 

402 
ἀλεός 

ΗόργοΝι.. 1 Ρ. 317: ἀλαιός" ὃ παλαιός. ἄφρων. Αἰσχύλος. Τλϊη ΔοΥ- 
ἢπι5 τοῖο ἀλεός βουῖρβὶς, οἵ, Πουοά, π. μον. λέξ. Ρ. 4, 19 5610]. Ατ. 
1,.γ8. 988 Εἰγιι. Μ. ρΡ. 59, 45. 

403 
ἀλκαϑεῖν 

Απροα. ΒΟΚΚ. Ρ. 888, 81: ἀλκάϑω καὶ ἀλκάϑειν. Σοφοκλῆς καὶ 
Αἰσχύλος. σημαίνει δὲ τὸ βοηϑεῖν. 

: 404 

ἄμφις 
Εγιη. ΝΜ. Ρ. 98, 51 (ο΄. Ζοπ. Τμοχ. Ρ. 166): ἄμφις. τοῦτο οὐ 

συγκοπή ἀλλὰ μετασχηματισμός. ἀπὸ γὰρ τοῦ ᾿Δμφιάραος "άμφις. ὡς 
παρὰ «Αἰσχύλῳ. ἸΌΪ4. Ρ. 169, 81: καὶ ᾿μφιάραος Ἄμφις. 

40 
ἀναγκόδακρυς 

ῬΈνσι. ΒΟΚΚ. ρ. 20, 18: ἀναγκόδακρυς" ὃ πρὸς ἀνάγκην δακρύων 
καὶ μὴ ἐκ πάϑους τιγὸς ῇ συμφορᾶς. “Αἰσχύλος. 

400 
ἀπαίρειν 

ῬΆγγπι. ΒΕΚΚ. Ρ- 6, 16: ἀπαίρειν" τὸ μὲν πλεῖστον οἵ ̓ Δττικοὶ ἐπὶ 
πλοῦ ,τυϑέασι.. πλὴν καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοιπορίας. ὡς «Αἰσχύλος καὶ ᾽4ρι- 
στοφάνης. 

407 
ἀπέλλητοι 

Απροά. Β6ΚΚ. ρΡ. 421, ὅ: ἀπέλλητοι " ἀνταγωνισταί. οὕτως Αἰσχύ- 
λος. ΟἸοββᾶ οουτρίδ. 

5 408 
ἀρχῆϑεν 

Απροᾷ. ΒΕΚΚ. ρ. 450, 4: ἀρχῆϑεν" οὐκ ἔστι παρὰ τοῖς ᾿Δττικοῖς 
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πλὴν παρ «Αἰσχύλῳ. παρ᾽ Ηροδότῳ δὲ ἔστι καὶ τοῖς Ἴωσιν. ΒΟρΠο. 165 
αποαπθ ἔν. 129 ποὺ Δάνθυθ]ο τιϑτι5 ραξαία. 

ῃ 409 
ἄσαι 

Απρϑοά. ΒΟΚΚ. Ρ. 450, 80: σαι: βλάψαι. οὕτως “ἰσχύλος. 

410 
ἀσχαδές 

Είγσιη. Δ]. Ρ. 161, 15: ἀσχαδές ἀκατάστατον. Αἰσχύλος. οἴ.  ἩΘβγοι. 
1 ». δ98: ἀσχαδές- ἀμετάσχετον. Ἐογίαβθο αἰγοᾳπθ ἰοθὸ ἀκατάσχε- 
τον 166. 

' 411 
αὐλῶν 

ἘΠπδὶ. ΤΙ. Ρ. 1167..-.38: “Αἰσχύλος δὲ φησὶ καὶ τὴν τάφρον αὐλῶνα. 
ἨΘργοΙι. Ἵ Ῥ: ΘΙ: αὐλῶνερ᾽ οἵ ἐπ᾽ εὐϑείας τόποι. Αἰσχύλος καὶ τὴν 
τάφρον καὶ τὴν πυράν. ΟἿ, ἔν. 318. 

᾿ 412 
αὔρι 

ΗΘΞγ ΟΠ. γν. αὐριβάτας . ποτ Ἰοσαχῃ αὐθα]ϊπηιι5 ἴῃ ἔν. 974. 

418 
βοὺ 

ΟΠ ον. ἴῃ ᾿Πθοά. Ρ. 287, 8 (Αποοά. ΒοΚΚ. Ρ. 1196): εὑρέϑη 
τοὺ βοῦς ἡ γενικὴ οὐ μόνον βούς, ἀλλὰ καὶ τοῦ βοῦ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν 
Ἰνάχῳ καὶ παρὰ τῷ “Αἰσχύλῳ. 

414 
γρυπάετος 

Αὐ, ἤδη. 929: “σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν (ΛΘβΟΠ]08) οὐδὲ ἕν ---- ἀλλ 
Σκχαμάνδρους ἢ τάφρους ἢ ̓π᾿ ἀσπίδων ἐπόντας γρυπαέτους Ἀν ρῶς 
λότους. 

᾿ ἢ 

41 

ἐδανοῖς 

ἩΘΡΥ ΟΝ. 1}. 1080: ἐδανοῖς - βρωσίμοις. Αἰσχύλος. 

410 
εἰλαπίναι 

ΑΔ. ΝΠ ". 862 1": τὸς δὲ τοιαύτας εὐωχίας ΚΑ Ἐ τον. καὶ Εὐρι- 
πίδης εἰλαπίνας ἀπὸ τοῦ λελαπάχϑαι. 

417 
ἐξαυστήρ 

Τέγιι. Μ. ρ. 846, 86: ἐξαυστήρ " σημαίνει σκεῦός τι. παρὰ τὸ αὔω 
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αὔσω. αὐστήρ, καὶ ἐξαυστήρ. Αἰσχύλος (“Αἰσχύλος ομι. Ν). ΗΠ ΡΥ οι. 
Ι Ρ. 1277: ἐξαυστήρ " κρεάγρα. 

418 
ἠριγένεια 

ΗΘΩΥ ὁ. 1 Ρ. 1008: ἠριγένεια -- παρ᾽ Πἰσχύλῳ ὴ λέαινα (ἡλέ. νὰ 
604.) ἠριγένεια. 1] ἡ ἐν τῷ ἀέρι τίκτουσα ἢ ἡ ἐν τῷ ἔαρι. 

419 
ἴττυγα 

Ηδβγο]ι. 3. Ρ. 88: ἰττυγα" ἐχπληκτικά. «Αἰσχύλος. ΟἼοθθα ὁοῖ- 
γυρίδ. 

420 Ν" 
καταφαγάς 

ῬοΠλιχ 6, 40: παμπόνηρον δὲ καὶ τὸ παρὰ Μυρτίλῳ τῷ κωμικῷ 
καταφαγάς. χἂν «Αἰσχύλος αὐτὸ ἢ προειρηκώς. 

421 
κεχρηματίσϑαι 

ΗΘργ ΙΝ. 3 Ρ. 345: κεχρηματεῖσϑαι" πεφρύχϑαι. “Αἰσχύλος. Μαβι- 
γἴι5 ὁπ Εᾶγον. χεχρηματίσϑαι 5οΥνρ51ι, κεχρωματέίσϑαι οἱ, ΠΙμαἀογῆτι5. 

422 
χραταίπιλος 

ΟΠοοτοΡ. ἴῃ Αποοά. Οχομ. νο]. 3 Ρ. 818, 6 (ΛΑποοά. Βοκκ. ν. 
1391): τὰ παρὰ τὸ κρᾶτα διὰ τοῦ ΑΙ γράφεται. οἷον κραταίβιος" κρα- 
ταίπιλος. ὃ ἰσχυρὸν πίλιον ἔχων παρὰ Αἰσχύλῳ. 

428 
κυντερώτατα 

Ῥμοί. Τι6χ. ρ. 188, 320: κυντερώτατα καὶ κυντατώτατα τω νᾷ 
Εὔβουλος τέο δύ κα ἀπὸ τῶν ἐκείνου καὶ τὰ κυντατώτατα᾽ γνεε- 
κράτης “ήροις “ ἔπειτα ἕτερα τούτων ποιοῦντα πολλὰ αονσερώτερα". 
καὶ Αἰσχύλος. Φυϊὰ ΑΘβομν 5 αἰχουῖέ ρᾶγμι οομβίας: ἔογίαβ86 51- 
δυϊβοαίαν μειξονώτερος (ἔν. 495). 

424 
λάμπουρις 

ῬΠοΐ. Τ,6χ. Ρ. 306, 18: λαμπουρές - ἡ ἀλώπηξ παρ᾽ “Αἰσχύλῳ. ϑοτἱ- 
Ρ51 λάμπουρις πρ διόνν Εΐγτα. Μ. ῃ. 474, 4 5ϊῖνε Εΐγιη. Θυά. Ῥ. 
281. 57. αἴᾳπο ἰΐα οἸτα θα θθαίαν ἴῃ δυο. 2 ᾿. 428, ἃ] 46 οοα]- 
οἷδ Ἰδοίίομιθ ποι οομβίδξ. λαμπουρίδος ΤΥ ΟΡ]; 844 οἱ 1398. 

᾿ 45 
μειξζονώτερος 

Μαχίμιι5 ῬΙαπαᾶθβ ἴῃ ἀποοᾶ, Βδομμ. νο]. 3 Ρ. 75, 14: καὶ τὸ 
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μεῖξον μειξότερον καὶ μειξζονώτερον “Αἰσχύλος. Αποοά, Βαγοοο. ἴῃ Μα- 
560 Ρ.110]. Οδηίαθν. νο]. 3 Ρ. 114: βαρεώτερος. ἀπὸ τῆς γενικῆς εἶἷ- 
πον βαρέως. βαρεώτερος. σπανίως μέντοι. καὶ ἔτι «Αἰσχύλος μειξονώ- 
τερος" ὑπερτερώτερός τὲ καὶ χεφειότερος καὶ δηίτερος καὶ πλειότερος. 

ι 420 
ὀμίχματα 

ἘΠΟῚ Τρ χ. ᾿. 551. ; ὀμαμαιτα" τὰ οὐρήματα. «Αἰσχύλος. ΤιΘτηπἃ 
ΟοΙ ΘΟ ΟΧ ἩΘΕγΟΝ. 2. Ῥ. 751: ὀμίχματα - οὐρήματα. 

427 
οὐρανιξέτω 

ῬΠοί. Τ,6Χ. Ρ. 861, 11: οὐρανιξέτω" πρὸς τὸν οὐρανὸν διικνείσϑω. 
“Αἰσχύλος. Αμπροα. Βδοῖμ. γΌ]. 1 Ρ. 3599. .19 οἱ Ἠ ργομι. 2». 818: 
οὐρανίξετο (οὐρανιξεν τὸ οοἄ. Βδο] 1.) πρὸς τὸν οὐρανὸν διικνεῖτο. 
«Αἰσχύλος (“4ἰσχ. οτα. Ἡ 65 γ6}ν.). 

428 
πάλμυδος 

ΟΠοοτΟΡ. ἴῃ Τ]Ποοα. Ρ. 282, 4 (Αῃθοά. ΒΘΚΚ. Ρ. 1408): πάλμυς 
πάλμυος" τὸ γὰρ πάλμυδος διὰ τοῦ "ΟΣ κλιϑὲν παρὰ “Αἰσχύλῳ ἡμάρ- 
τηται. ἔστι δὲ ὄνομα κύριον (ἔονι. Φρύγιον) βασιλέως. Ἑαϊταν πάλα- 
μυς παλάμυος --- παλάμυδος: γΘΥΔΠῚ ΒΟΥ ἐπ 8 1 ργϑθθθί οοάοχ Μαδν- 
οἴδηαρβ. ΕὈΥμᾶ πάλμυδος 51 ποΩ ΑΘΒΟΒΎ 5, οοτίθ ΗἸΡΡομᾶΧ τιβῖι8 Θϑύ. 

429 
πεφρασμένος 

Ῥμοῦ, ΠοΧ. Ρ. 427, 9: πεφρασμένος" παρεσχευασμένος εἰς τὸ φρα- 
σϑῆναι. πφοσεκτιπὴν ἔχων διάνοιαν. Αἰσχύλος. Ῥ᾿τα 6 Ὶ ομΐδδο 
Ρορίδθ ποιηΐμπιθ ΗΠ οουοῖιβ 2 Ρ. 952. 

490 
πρέψαι 

ῬΠοί. Τ,6Χ. Ρ. 447, 14: πρέψαι" τὸ ὁμοιῶσαι ([οτ(. ὡμοιῶσϑαι). 
“Αἰσχύλος. 

491 
στέμβω 

Ἰίγτη. απά. ρΡ. 8ὅ. 4ῦ (οἵ, Απροά, Ῥανῖβ. νο]. 4 Η. 61, 18 οἱ Βαἃ- 
5111 ΟΟτΙη. ΡΆ]. Ρ. 828 54.): ἀστεμβής --- παρὰ τὸ στέμβω, ὃ σημαί- 
νει τὸ κινεῖν συνεχῶς, οὗ μέμνηται Αἰσχύλος. 

452 
στύμις 

Ελιϑι, Οἀ, ρ. 1588, 60: στόμις παρ᾽ “Ἵἰσχύλῳ ὃ ὥσπερ στόματι ἀντ- 
ἐρείδων χαλινοῖς. ῬΟΙΠΧ 3, 100: στόμα δὲ εἶπεν «Αἰσχύλος τὸν τρα- 
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χύν (δῖ ΒΟΚΙΚουαιΒ οὐ, οἸ ἴηι ἄστομον δὲ ἵππον Αἰσχύλος εἴρηκε τὸν 
τραχύν Ἰοροθαίαν: στόμα ἴκ στόμεν ννιίαινάτμ. Θ556. ΑἸΧῚ ἴῃ ἸλΊανῖο 
Ἠ Ιθαδὶ τηθμβ. Μαχί. ᾿. δ0ὃ ἃ. 1848. οἵ. ῬΊΡγη. ΒοΚκΙς. Ῥ.64, 14: στύμις 
(στόμης οοἀ.}) καὶ βίαιος ἵππος" ὃ μὴ πειϑόμενος τῷ χαλινῷ. Ῥποι. 
1,6Χχ. Ρ. 840, 16 οἱ δι! δ5: στόμις (στομίας δ.α14.) ὅ ἵππος" ἀπειϑιὴς καὶ 
βίαιος. ΤΘοΥ οἷν. 2 Ρ. 1274: στομίας (στομίς οο4.})" ὁ ἀπειϑής. μέγα 
στόμα ἔχων: καὶ τοὺς ἵππους δὲ στομίας λέγουσι τοὺς ἀπειϑοῦντας 
τοῖς χαλινοῖς. 

495 
σχελίδες 

60]. ΑΥ. 4. 862: σχελίδας βοὸς πλευρα. ἢ ἁπλῶς τὰ πλευ- 
οικὰ τῶν βοῶν. ὡς “Αἰσχύλος. 

494 
τραγέλαφος 

Αν. Βδῃ. 987: ΔΙΣΧ. σὺ δ᾽ ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρέ. ποῖ ἄττ᾽ ἐστὶν 
αττ᾽ ἐποίεις: ΕΥ̓Ρ. οὐχ ἱππαλεχτρυόνας (οἵ. ΒΌΡΓνἃ {- 180) μὰ 4 
οὐδὲ τραγελάφους. ἅπερ σύ. ὃν τοῖσι παραπετάσμασιν τοῖς Μηδικοῖς 
γραφοῦσιν. 

495 
τρισοίζυος 

Εύγψιμ. Μ. Ρ. 279, 17: τρισόζυος (5]ς Ρ. τρισοξὺ Τ), τρισύξωος ΜῚ 
παρὰ «Αἰσχύλῳ. ίστ. Οαά. ν. 58δ, 14: δίς καὶ τρίς ἐν τῇ συνϑέσει 
ἀποβάλλουσι τὸ Σ. οἷον δίμηνος δίπηχυς τρίπηχυς - σεσημείωται τὸ 
δισϑανέες καὶ τὸ ἬΜΣΤΑΩΣ παρὰ Νικάνδρῳ --- καὶ τρισόξζυος παρ᾽ 
“Αἰσχύλῳ. ῬτοθΔὈΙΠΙοΥ τρισοίζυος οουτῖρὶῦ ΤΡ πα ῬΆγᾺ]. Ρ. 308, 
τρίσοιζυς οἱ. Τ᾿ ἀογῆτι5, 

490 
Φρυγία 

ὅ680!. 1... 862: Φρύγας" ἡ διπλῆ. ὅτι οὗ νεώτεροι τὴν Τροίαν 
καὶ τὴν Φρυγίαν τὴν αὐτὴν λέγουσιν. ὃ δὲ Ὅμηρος οὐχ οὕτως: 4|- 
σχύλος δὲ συνέχεεν. ΄τἸΠΠοΥ Ἐπιβί. 11. Ρ. 364, 495. ῬγΟθΑΌΙ16 οβὲ 
«ἃ ῬΈγΥρΘΒ πᾶθο γϑίοσθμαα θ586. πΌϊ οἵ, ἔν. 968. 

497 
φυξίμηλον 

ΡΙαί. ΜοΥ. ΡῬ. 298 Α: τί τὸ φυξίμηλον : τῶν. μικρῶν ἐστι καὶ χα- 
μαιξήλων φυτῶν. ὧν ἐπιόντα τοὺς βλαστοὺς τὰ βοσκήματα κολούει καὶ 
ἀδικεῖ καὶ λυμαίνεται τὴν αὔξησιν. ὅταν γοῦν ἀναδραμόντα μέγεϑος 
λάβῃ καὶ διαφύγῃ τὸ βλάπτεσϑαι ὑπὸ τῶν ἐπιγενομένων. φυξίμηλα 
καλεῖται. τὸ δὲ μαρτύριον «Αἰσχύλου. 

495 
χαλιμάδες 

Β6Π0]. ΑΡ0]1. ἘΠοᾶ. 1, 478: χαλίκρητον: τὸν ὥκρατον. τὸν χα- 
-- 

ΤΕΛΟΘ. ΘΒΛΔΕΟσ. ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. { 
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λῶντα τὰς φρένας. ᾿ϑηναῖοι δὲ τὸν ἄκρατον χάλεν λέγουσιν. Αἰσχύ- 
λος δὲ καὶ τὰς Βάπχας χαλιμίας φησὶ λέγεσϑαι. ἔστι, ΝΜ. ν. 806, 10: 
καὶ τὰς Βάκχας χαλιμάδας ἔλεγον . τὰς χαλωμένας πρὸς συνουσίαν. 
ΗΘ βυοΝ. 3. Ρ. 1687: χαλιμάδες" ἀναίσχυντοι καὶ ϑρασεῖαι. δυιάδβ: 
χαλίμα" ἡ πόρνη. ἀπὸ τοῦ χαλᾶσϑαι τὸ σῶμα ἀπὸ (ἴπησο ὑπὸ) μέϑης 
ἡ μανίας. ΕχΥΑΥ 8 νυ ἀθίαν Εβί. Θά. Ρ. 1471, 2: εἰ δὲ πρὸς τὰς τοιαύ- 
τας διάφοροί τινὲς ἤσαν αἵ κατ᾽ Αἰσχύλον δἰρουδαὶ χαλίκρητοι. ξητης 
τέον" τοιαῦται δὲ αἱ ἐπὶ Διονυσίῳ πραϑεῖσαι" χάλις γάρ. φασίν. ὁ 
Διονύσιος" ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ ὃ ἄκρατος οἶνος. ὅϑεν καὶ χαλιμὰς γυνὴ 
κατὰ τοὺς παλαιούς, ἡ ὑπὸ μέϑης χαλωμένη τὸ σῶμα. Αα Ἑάοπο5 
ᾶθο τοίοσε Ηθυτηδηητι8. 

499 
χειμάμυνα 

ῬΟΙΙὰχ 7, 61: τὸ μέντοι χειμερινὸν ἱμάτιον χείμαστρον ἂν λέγοις. 
καὶ χλαῖναν δὲ παχεῖαν. ἢν χειμάμυναν μὲν “Αἰσχύλος, Ὅμηρος δὲ ἀλεξ- 
ἄνεμον κέκληκεν. ϑ΄ορΠοο165 (ἢ. 1005) [μπ|π|5 που Ἶπ15. διιοίοι ΡΟ ]- 
Ὀδέαν ἴῃ Απϑοά, Βδοί. νο]. 1 ρΡ. 415. ὅ. 

440 
χελιδονίξειν 

ΚΠ]. ΑΥὐ. Αν. 1680: καὶ “Αἰσχύλος τὸ βαρβαρίζξειν “ελιδονίζειν 
φησί. εἴ. ΑΘ5ο.ι. Αρ. 1050: χελιδόνος δίκην ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον 
κεχτημένη. 

441 
ψιλῆτος 

ὅ9801. Α ἢ. Ε΄, 9: περὶ δὲ τοῦ ψιλῆτος παρ᾽ “Αἰσχύλῳ καὶ τοῦ 
" Κουρῆτές τ᾽ ἐρέγοπὸ" καὶ τοῦ κριτής ἐν τοῖς περὶ ὀνομάτων ἀποδώ- 
σομεὲν τὸν λόγον. οἵ, Ἐπιϑέ. Π. Ρ. 51ὅ, 10: τὸ ψιλής ψιλῆτος παρ᾽ 
Αἰσχύλῳ. 

ΒΕΉΈΛΔΟΜΕΝΤΑΑ ὈΎΒΙΑ ΒΤ ΡΥΒΙΑ 

442 
5 ΠΕ 3 ,ὕ 

οὐκὲτ ἀκταίνω 

ΡΊγη. Βοκκ. Ρ. 28, 12: ἀκταιν ὦσαι ---- Αἰσχύλος " οὐκέτ᾽ ἀχταίνω᾽ 

φησί. βαρυτόνως, οἷον οὐκέτι ὀρϑοῦν δύναμαι ἐμαυτήν. Τὺ αι] ΚΘ ἴτι5 

ΓΘΒΡΊΟΙ βυιδρὶοαΐιβ οϑί τυ. 86: ὡς μήτε σωκεῖν μἦτε μ᾽ ἀχταίνειν βάσιν. 

44. 

ὀργῆς ματαίας εἰσὶν αἴτιοι λόγοι. 

510}0. ΕἾον. 20, 18: Δ ἰσχύλου. ὀργῆς -ος λόγοι᾽. Ῥγοθ ΑΙ ον 

οομϊδοουτας αἴοὶ νούβῖπα Ῥύομι, 378: ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λό- 
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γοι. δὶ βου ρβουιηΐ ψυχῆς νοσούσης ὁ Ῥ]αΐ. οὐ 1115, φαῖθυ5 αἀἀο 
ὐϑουρ. Ῥδολν. οα, Βοῖβδ. Ρ. 229.. οἵ, Μη τηοι. 880: ψυχῆς νοσού- 
σὴς ἐστὶ φάρμακον λόγος. 

111 
δράσαντι ρ τι χαὶ παϑεῖν ὀφείλεται. 

ὅ1το}. Ἐ).]. 1, 8, 34. Ρ. 118: «“ἰσχύλου. ἡ δράσαντι -- ὀφείλεται. 
“ῬΠΘΟΡ Π]τι5 δά ̓ Απίοὶ. ἢ, δ8 γν. 3589: «Αἰσχύλος ἔφη "“ δράσαντι ---- 
ὀφείλεται". γάρ τοι] γάρ τι ϑίοθαοὶ οοἄοχ Α,, πρὶ εἶθ νϑθυβιιβ οἴιπὶ 
ῬΡγδοοθάθηί! ΕλιρΙ 5. Ἰοθο Ομ πραγ, ΑΘΒΘΗΣ]Ι ΠΟΠΊΘ ἢ ἔοχίαβ56 
ΟΥΤΟΥῚ ἀοἰνοίαν : οουίο 5 1]Π]ΠΠππιπὶ οδὲ ΟΡ 0115 ἔν. 210. 

410 

601. Ἰὰπν. ῬΊιορα. 175: ᾿Ησίοδος φησὶν ἀδελφὴν ᾿Ἡλίου εἶναι τὴν 
Σελήνην ---, Αἰσχύλος δὲ καὶ οἵ φυσικώτεροι ϑυγατέρα. Νου «Αἰσχύ- 
λοὸς γοΪϊα θ56 ες ΡΝ ϑΥδιρτηδίϊοιιβ, 564 Εὐριπέδης. 

440 

Ἐυβί. Οραδο, Ρ. ὅ85, 38: ἐν μετοπώρῳ “γὰρ οὐ μόνον καινὸν ἐάν. 
ὡς ἢ παροιμία. ἄνϑος ἀναφυῇ: ἀλλὰ καὶ ἐὰν κατ᾿ Αἰσχύλον ἀρτίδρο- 
πος ὀπώρα νεάζουσα τρυγηϑῆ. ΑΘΒΟΒΥ Ποῦ ἴπ μἷβ ἀπππι νἱἀϑέιν ἀρ- 
τίδροπος ροίϊξαμη ὁχ ϑ'ϑρί. 895, αὖ τϑοῖθ ᾿πάτοαῖ ΟΠ  ἀθυνἰητι8 ῬΙΠ1]|Ο]. 
γῸ]. ὅ Ῥ. 367. Ῥγονουθίπιῃ ἄνϑος ἐν μετοπώρῳ τηθηποταί Ἐπιϑί. Οριιβο. 
Ρ. 808, 68. 

447 
ἰροπῶτις 

5680]. ΠΑΝ 1 7: ἠεροφοῖτις. -- οἷον ἐρεβοφοῖτις. ἔνιοι δὲ ὦ ἰρο- 
πῶτις παρὰ τὸ ἰοχυλενὸν, παρὰ τὸ εἰς ἔριν νεύειν. Ν οι ογθ4ο ἐρο- 
πῶτις ἃ ΑΘβοόθν]ο αἸοίαμι 6586. 

448 
μάντις 

Ἐπιβέ. 1]. Ρ. 48, 37: καὶ «Αἰσχύλος δέ που. φασί. τὸν ἰατρὸν μάν- 
τιν ὀνομάζει. Ἐουίαββο Ἐπιβέδίἶπι5. ἑἐατρόμαντιν νο]αϊξ, απὸ ποχηΐη6 
ΒΔ ΘΡ᾿5. ΑΘΒΟΠν 5 τιϑτι5. Θϑί. 

449 
μυχϑίζειν 

Επιι. ΤΠ|. Ρ. 440, 35: τὸ μυχϑίξειν παρά τε Αἰσχύλῳ καὶ ἄλλοις 
ΑΓ ΠΏΠΙτου Ἰάθιι Οα. Ρ. 1966, 49. Βοβρίοονο νυἱάθίαιν Ῥυομ, 748: σὺ 
δ᾽ αὖ κέκραγας κἀναμυχϑίξει. 

450 

ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις 
ΑΥὐ. Βδιη. 704: τὴν πόλιν καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις. 

ὉὉῚ ὅ6Π0].: Δίδυμός φησι παρὰ τῷ «Αἰσχύλῳ ἔστι δὲ ὄντως παρὰ 
᾿Αρχιλόχῳ “ἡ ψυχὰς ---- ἀγκάλαις". 

η Ἔ 
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451 

Κύπρου Πάφου τ᾽ ἔχουσα πάντα κλῆρον 
ϑέγαῦ. ὙΠ Ρ. 841: ποιητικῷ δέ τινι σχήματι συγκαταλέγειν τὸ 

μέρος τῷ ὅλῳ φασὶ τὸν Ὅμηρον -- καὶ “Αλκμὰν δέ " Κύπρον ἱμερτὰν 
λιποῖσα καὶ Πόφον περιρρύταν᾽". καὶ Αἰσχύλος " Κύπρου ---- κλῆρον. 
Φαδθ γϑρϑει τ Ἐπιβὲ. Π. Ρ. 805, 84. ᾿“ρχίλοχος ργὸ «““ἰσχύλος 5ουῖθοη- 
ἀστῃ 6556 Δα 1 ῬτοθΔ ΠΙ ον οἱ. Μοίμοκῖπβ νΊμα1ο. δέγδῦ. Ρ. 108. 

452 

χώριξε θνητῶν τὸν ϑεὸν καὶ μὴ δόκει 
ὅμοιον αὑτῷ σάρκινον καϑεστάναι. 
οὐκ οἶσϑα δ᾽ αὐτόν ποτὲ μὲν ὡς πῦρ φαίνεται 
ἄπλατος ὁρμῇ. ποτὲ δ᾽ ὕδωρ. ποτὲ δὲ γνόφος" 
καὶ ϑηρσὶν αὑτὸς γίνεται παρεμφερής: 8 
ἀνέμῳ νεφέλῃ τὲ καἀστραπῇ: βροντῇ. βροχῇ. 
ὑπηρετεῖ δ᾽ αὐτῷ ϑάλασσα καὶ πέτραι 
καὶ πᾶσα πηγὴ χύδατος συστήματα" 
τρέμει δ᾽ ὄρη καὶ γαῖα καὶ πελώριος 

: βυϑὸς ϑαλάσσης κὠρέων ὕψος μέγα. 10 
ἐπὰν ἐπιβλέψῃ γοργὸν ὄμμα δεσπότου. 
πάντα δύναται γάρ" δόξα δ᾽ ὑψίστου ϑεοῦ. 

ΟἸοιλθηβ ΑἸοχ. ϑέρομι. Ὑ' Ρ. 727 (Ἐα560. Ῥτ. Ε). Ρ. 689 Β): «4ἰ- 
σχύλος μὲν ὃ τραγῳδοποιὸς τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ παρατιθέμενος οὐκ 

ὀκνεῖ καὶ ὕψιστον αὐτὸν προσαγορεύειν διὰ τούτων " χώριξε --- ϑεοῦ᾽. 
Ἐππάθμη Ἰοσαμη ΑΘΘΟΒΎ]Ὸ ἐν] θα Πιβῆπιβ Μαίγυ νῸ]. 1 Ρ. 112. νϑ8. 
2 ὅμοιον αὑτῷ] ὁμοιον σαυτῷ γ6] σαυτῷ ὅμοιον Ἐλι560. ν5. ὃ οἶσϑα 
δ] οἶσϑά γ᾽ νοὶ] οἶσϑας (8ἴς ΟΕΟῚ Τ5. , οἶσϑας Τιθί. νβ5. 4 ὁρμή] 
ὁρμῇ Ἐπι5. ποτὲ γνόφος Παρί. 5. ν5. ὅ αὐτὸς 11Όν]. νβ. 10 ὕψος ἐπὶ 
μέγα Ἐπι5. γ5. 11 ἐπὰν] ὅταν Τυβί. ν5. 12 δυνατὴ Επιρ. δ᾽ οἴη. Ἐλι8. 
ΠΡ Δ]5ΑΥῚ ΠῸ5. 6586 νοῦϑτι5 ἀπᾶπχῃ ἰπ 61] χϑυηί. 
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ΑΘΑΜΑΣ Αττ8Β 

ΡὨΡῖχο οἱ ΗΠ ]]δο Αὐμδμδη 5 οὐ ΝΘΡΙΘΪδο ΠΟΥ ΙΒ. ἸΠ51 6185 βέστ 
πόογοτοα πο; ῬΠΥΙΧα5 ἀπ 60 ἃγϊοίο νϑοῖαβ (ΟἹ θη μουν ϑηϊ, ΑἰΠπὰ- 
Ὠἃ5 τηοΥἱἱ ἀοβιμη 5. βουν δίι" ΡῸ. Ἡογοα]οη. Ἦσοο ἔοσο Αὐπδιηδη δ 
ῬΥΪΟΥῚ5. ἀυριπ θα πη {που ϊῖ. ΑἸίθτα ΤΡ 1118 οδέθμ 1556. νἀ θέαν ΑὐΠπὰ- 
τηδηΐθιι καὶ τῶν ἐξ Ινοῦς στερηϑέντα παίδων (οἢ. ἈΡοΙ]οά. 1.9, 2). 
ΑΥΙΒΈΟΡΙΙ. Νὰ. 257: Σῷ. τουτονὶ τοίνυν λαβὲ τὸν στέφανον. ΣΤΡ. ἐπὶ 
τί στέφανον; οἴμοι. Σώκρατες. ὥσπερ μὲ τὸν ᾿ϑάμανϑ᾽ ὅπως μὴ 
ϑύσετε. ὉΌΙ 6 0114: ᾿ϑάμαντα δὲ ἡ ῆ, Νεφέλη δίκην αὑτῇ δώσειν διὰ 
τοὺς παῖδας πεποίηκε" προσαχϑεὶς οὖν στεφανηφορῶν ἐν τῷ βωμῷ 
τοῦ Διὸς σφαγησόμενος ὑπὸ ᾿Ἡφακλέους σέσωσται. οὕτω γὰρ Σοφο- 
κλὴς ἐν δράματι πεποίηκε. ἄλλως. ἐν ᾿ϑάμαντι Σοφοκλέους ὑπόκειται 
᾿ἡϑάμας στεφανηφορῶν ὥσπερ ἱερεῖον, δίκας εἰσπραττόμενος περὶ Φρύ- 
ξου. ἄλλως. τοῦτο πρὸς τὸν ἕτερον ᾿᾿ϑάμαντα Σοφοκλέους ἀποτεινό- 

μενος λέγει. ὃ γάρ τοι “Σοφοκλῆς πεποίηκε τὸν ᾿ϑάμαντα ἐστεφανω- 
μένον καὶ παρεστῶτα τῷ βωμῷ τοῦ Διὸς ὡς σφαγιασϑησόμενον - μέλ- 
λοντα δὲ ἀποσφάττεσϑαι αὐτὸν παραγενόμενον ΤῊΝ καὶ τοῦτον 
ϑανάτου δυόμενον. -- πδο ὅ680]. ΡΙπά. Ῥγῇμ. 4, 2388 {δα απίπι: 
ταύτην (βο. ῬΠΣΙχὶ πονϑγοδιῃ) δὲ ὃ Πίνδαρος ἐν ὕμνοις Ζ4ημοδίκην 
φησίν. Ἱππίας δὲ Γοργῶπιν, Σοφοκλῆς δὲ ἐν ᾿ϑάμαντι Νεφέλην. 
ΟΥΤΟΥῚΒ. δα Ἰπηπητηἶὰ, ϑαηΐ. 

καταγνῶναι 

δυο. 2 ». 164: καταγνῶναι" ἐπιγνῶναι. μέμψασϑαι. Σοφοκλῆς 
᾿Ἄϑαμαντι α΄. 

2 
ἕρκεσι 

ΗΘργοΙι. 1 Ρ. 1486: ἕρκεσι᾽" δικτύοις. Σοφοκλῆς ᾿Αϑάμαντι β΄. 

9 
ἑψία 

ἩΘβγ ΟΝ. 1 Ρ. 1667: ἑψία ---- ἀπὸ τοῦ ἕπεσϑαι" ὁμιλία. Σοφοκλῆς 
᾿ϑάμαντι δευτέρῳ. 
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4 

ὡς ὧν ἄπαις τὲ κἀγύναιξ κἀνέστιος ( 

ΟΠοοσυΡ. ἴῃ ΤΠθοί. Ρ.- 807. 15 (Αποοά. ΒΘΚΚΟΡ . 1804): ἀγύναιξ 
--- οἷον “ ὡς ὧν --- καὶ ἀνέστιος παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν ἸἩ  μάνΝ 

Ὁ 
λευκὴν ἡμέραν 

Απεϊδί. Ρ. 106, 88: λευκὴν ἡμέραν " τὴν ἀγαϑήν. Σοφοκλῆς ᾿4ϑα- 
μαντι. 

2 ΄ 0 

αγχηθης᾽ 
ἨργοΙ,. 1 Ρ. 74: ἀγχήρης (ἀγχηρήνης ς 004." ὃ ἐγγύς. Σοφοκλῆς 

᾿ἄϑαμαντι. Ἑϊ για. Μ. Ρ. 15, 88: ἀγχήρις" ἐγγύς. 

Π 

ἐπιπλα 

Ἠδύροοῦ. ν. ἔπιπλον Ρ. 82, 12: τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν σκεύη ἔπιπλα 
λέγουσι ---- Σοφοκλῆς ᾿Αϑάμαντι (ἀκάμαντι Ἰ10γ]). 

8 
ἐπισίγματα 

ἩΘΡυοΗ. 1 Ρ. 1390: ἐπιστήγματα᾽" ἐπικελεύσματα. Σοφοκλῆς ̓ 4ϑά- 
μαντι. Ἔροῖο ἐπισίγματα Ῥϑ]πηαδῖπ5, απδπιατίατη Ἡ ΘΒ γ οΠἶτι5 ἐπιστέ- 
γματα 5ουῖρϑῖέ, ααδο ἔνια ἃ ΘΟΡΠΟ ΟῚ αϑίαϊθ Δ]1θμὰ οϑῦ. 

Ω 

ἐχρωματίσϑη 

ΗΘΡΥΟΒ. 1 Ῥ. 1566: ἐχρωματίσϑη" συνεχρωίσϑη. Σοφοκλῆς .48α- 

μαντι. οἵ, 514. ἐχρωματίσϑη" χρῶμα ἐδέξατο. 

ΑΙΑΣ ΔΛΘΚΡΟΣ 

Τογίαββθ δῆς πὰροθάϊδιη βρθοίαί Τποΐδηθ ἀθ βα]δαΐ, 46 νο]. 
Ρ. 396: καϑ' ἕχαστον «γοῦν τῶν ἐκεῖ (50. 'ΓτοΙΪΔ6) πεσόντων ξοιρον, τῇ 
σκηνῇ πρόκειται --- ἡ κατὰ Παλαμήδους ἐπιβουλὴ καὶ ἡ Ναυπλίου 
ὀργὴ καὶ ἡ 4ἴαντος μανία καὶ ἡ ϑατέρου ἐν ταῖς πέτραις ἀπώλεια. 
ὙΥ ΟἹ οἴζουτιβ αὐ ιη 15 ΤΡ. ΘΉ ΙΠ) ΓΘΡΘΕΙΡ 6 Ῥτοοῖ! ΟΠ βίοι. Ρ. 484: 
Κασσάνδραν δὲ Ἅἴας Ὀιλέως πρὸς βίαν ἀποσπῶν συνεφέλκεται τὸ τῆς 

᾿ἡϑηνᾶς ξόανον" ἐφ᾽ ῷ παροξυνϑέντες οἵ ἼΒλληνες καταλεῦσαι βούλον- 
ται τὸν ἴαντα" ὁ δὲ ἐπὶ τὸν τῆς ̓ ἡϑηνᾶς βωμὸν καταφεύγει καὶ δια- 
σώζεται ἐκ τοῦ ἐπικειμένου κινδύνου. 

10 

καταστίχτου κυνὸς 

σπολὰς Πίβυσσα παρδαληφόρον δέρος. 

Κ0Π0]. Ατν. Αν. 9838 (οἷ, β'αἱ4, ν. σπολάς): Σοφοκλῆς “ἴαντι .4ο- 
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κρῷ “καταστίχτου ---- δέρος᾽. τποὺχ ἴῃ ΚΟ] 0115. Βα θ᾽ οἴπηθαν. Πδος 

(ψαδο ϑιαἰάα5 οὐ 1): τὸ δὲ Σοφόκλειον ἐπὶ τοῦ δέρματος εἴρηται τοῦ 
χρεμαμένου πρὸς τῇ τοῦ ᾿ἡντήνορος οἰκίᾳ. ν5. 2 οὐα, Δ. ποιηΐπο Πὰ- 

νυεὲ ῬΟΙΠΧ 7, Το. 196 ρ6 116 {Πὰ οἵ, Βίσαν, ΧἼΠ γν. 608, 4πθι Ἰοσαπι 

«ὦ Βορ!ι. ᾿ἀντηνορίδας ἃ ΟΥ̓ ΟΙΠΙΒ. 

11 

τὸ χρύσεον δὲ τᾶς Δίκας δέδορκεν 
»"» ᾿ . 3 " 9 ’ὔ 

ὁμμα. τὸν ὃ ἄδικον ἀμείβεται. 

5100. Ἐπ]. 1, 3, 87 Ρ. 134: Σοφοκλῆς “ἴαντι. “ τὸ χρύσεον --- ἀμεί- 
βεται". ν5.1 τὰς Δίκας οοἄ. Α, τῆς Δίκης αἱ νἱἀοίαν οοίοτ!. ΑἸ. ΧῚ 
Ρ. 5468: καί πού τις καὶ ποιητὴς ἐφϑέγξατο “ δικαιοσύνας τὸ χρύσεον 
πρόσωπον’ (Ἐπιν. Μο]ΔηΐρΡ.) καὶ πάλιν “τὸ χρύσεον ὄμμα τὸ τᾶς 
(τὰς 64.) Δέκας". 

12 

ἄνϑρωπός ἐστι πνεῦμα καὶ σκιὰ μόνον. 

Θ1ο. ΕἾον. 98, 48: Σοφοκλῆς Αἴαντι. "ἄνϑρωπός ---- μόνον. 

19 

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν ξυνουσίᾳ 

ῬΙαι. ΤΉθαρ. Ρ. 195 Β: Εὐριπίδης γάρ πού φησι " σοφοὶ --- συν- 
ουσίᾳ᾽. Βιοβρίοῖῦ ϑαμᾶθμι γϑύβαμι Ἐλιυ ρ 1415 Ποπιθη ἀΡΡΟΠΘῺΒ Ρ]αί. 

Ἐοἰρ. ΥΙΠ Ρ. 568 Α οὐ ἔδοϊξ οὕπη Ῥ]αἴομθ β(0. ΕῚον. 48, 6: Εὐριπί- 
δου. “ σοφοὶ ---συνουσίᾳ". ἀυθιίαι Γ᾿ οτηἸβίϊαβ Ρ. 720: Εὐριπίδης μὲν 
γὰρ ἢ ὅστις δήποτέ ἐστιν ὃ ποιήσας “ σοφοὶ ---- συνουσίᾳ. οὐκ ἦν οἷ- 
μαί που πυκνῆς διανοίας. Οτηϊτπηΐ. ἀπιοίουβ ποτηθη 1) Θυηθ πι5 ΟΥ- 
ἄοῃ. Ερ δῦ. 10 ἴῃ Βοϊββομδαι Αποοᾶ. πον. Ρ. 380 Ῥγόνουθ. ἀρρομά. 
4, 16 δ]4. ν. σοφοί Μδοδυῖαβ 7, 176 Ρ. 309, 6. Ξορβοοῖ! {θυ [21- 
θδμῖτ5 Εἰρ᾽βῦ. 88: ἴΐθιη ααὶ θα] 6 πουιῖπο Δα ἀϊΐο Ῥ]α[ομ θη ΘΥΤΟΥῚΒ 
ἀυραπηΐ, Ο61Π1π 18. 19.1 Αὐ᾽βθα. νο]. 3 ρ. 878 (οαπιβ ἸΙοοατῃ ἀ6- 
Βουῖρϑῖε ῬΠοίϊα5 ΒΙΡ]. Ὁ. 487 ἃ 12) Ζϑῃοθῖαβ ὅ, 98 9 Π0]. ΑΥ. "ΓΘ βπη. 
21 3980]. Ῥ]αΐ. ρ.986 ἃ 86. τῶν σοφῶν ξυνουσίᾳ] τῇ σοφῶν μετουσίᾳ 
1) ομθίσα5 Ογάοιῃ. μ 

14 

τί σοι ὁ ̓ “πόλλων τεϑρίακεν : 

Ζομορίπβ 6, 14: τέ σοι ὃ ̓ἀπόλλων κεκιϑάρικεν ;᾽ τὸ “ κεκιϑάρι- 
κεν" οἷον ἐμαντεύσατο" ὡς φησὶν Αἰσχύλος (ἴτὰπιο, ααοα Τ᾿ ηἀοτῆτϊβ 
νας, Σοφοκλῆς) ἐν Αἴαντι Μοκρῷ. ϑυ1445 (οἵ, ῬΙαί, Ῥτον. 1, 7 οἱ 
Μίδαν. 8, 87): τέ σοι ὃ ̓ Ζπόλλων κεχυϑάρικεν ;᾽ ἀντὶ τοῦ τί σοι 
ἐμαντεύσατο: τί σοι] τίσιν Μοαν. τί σοι δ᾽ ̓ “πόλλων 5ογῖρβουΐηι. κε- 
κιϑάρικεν)] ἐχιϑάρισεν ῬΊαί.. τεϑρίακεν οοττοχῖς ΜοΙποἸκῖπιβ; 56 ἔου- 
ἴα556 ἐντεϑρίακεν ρταθίογθπαπμη 901]. Ἠ συ οΙ. ν. ἐντεϑρείωκεν. ὦ 



1060 ΘΟΡΗΟΘΟΘΙΙΒ 

15: ὡ 

καὶ πεξὰ καὶ φορμικτά 
0110]. Ἐπὰν. ΑἸς. 460: οὐρείαν χέλυν] --- μετὰ λύρας. καὶ παρὰ 

Σοφοκλεῖ ἐν Αἴαντι “οκρῷ " καὶ πεζὰ καὶ φορμικτά᾽. 

10 
Ἑλλάς 

Δμεδτί. Ρ. 97, Ἕλλάς" ὃ ἀνήρ. Σοφοκλῆς “ἴαντι “οχρῷ. ΟΕ, 
οὔϑ᾽ “Ἑλλὰς οὐτ᾽ ἜΗΝ ὅοΡ!". Τύδοῖι. 1060. τίς “Ελλὰς ἢ βάρβαρος 
Τὰν, ῬΏΒοΘη. 1519. δῆμον ἔναιεν Ελλάδα Οταο. ῬΗΠ]ΟρΟπ 5 ἴῃ ΜΆΠΠΟΥ 
ΕὙάρτη. Ἠ]βύ. νο]. 8 ῥ. 608 54. 

1 
δατούμενος 

5680]. Αϑβοϊίη. 1, Τιθρ᾿ Ρ. θὅ, 7: διαιρούμενος --- ὑπομερίξων 
καὶ διαβάλλων ( διαλαμβανων). ὡς Σοφοκλῆς Αἴαντι φάσκει δατού- 
μενος" τὸ γὰρ αὐτὸ δύναται. ΟἿ, οποίον αι. Ομ. οὐἱῦ. Ὁ. 102. 

18 
εἰ δείν᾽ ἔδρασας, δεινὰ καὶ παϑεῖν σε δεῖ. 

ΘΟ. ἘΠ6]. 1, 8, 48 ᾿ 180: Σοφοκλῆς Αἴαντι. "ἡ εἰ ----- δεῖ. ΖΔίκας 
δ᾽ ἐξέλαμψεν ὅσιον φάος". Αἴαντι τοδῖο Οἰ'αἰϑέοτάο Οδπξουις ἐαπέθτη 
παρθοὲ, πϑαθ δάα1 ἔαθα]αθ ποιηθη ααὶ δαηάθιη νϑύϑιπῃ απ δίς 
ΤΉ ΘΟΡ 1] π5 δα Αὐτο0]. 3, 564 Ρ. 958. Πδατθ 46. 5646 ἢπῖὰ5 ἔγαριη. ἀπ- 
Ῥιτδη πτὴ οὐἱί. Ἄγ ουθα Δίκας δ᾽ ἐξ. χτξ. οὐτη ρυδορυ 5515 ΠῸῚ ΘΠ 86- 
ΤΟΥ͂Θ ἄνω ΒΙοιηῆ 614, Ῥορίαθ μου θη. Ομ]. ὅ6Π0]. ΤΙΟΏΥΒ. ΤΊ». Ῥ. 966, 
58: “εἶ δεινὰ δέδρακας. δεινὰ καὶ παϑεῖν σὲ δεῖ’ ἀντὶ τοῦ ἐπεὶ δεινὰ 
δέδρακας. 

ΑΤΙΣ 

Τογίαβϑθο ππῖὸ ἀν δτηδ! Δα βου θη πη οϑὲ {. 659. 

19 

ἐμοὶ μὲν ὥρισεν πατὴρ 
ἀκτὰς ᾿ἀπελϑεῖν τῆσδε γῆς 
πρεσβεῖα νείμας" εἶτα... “Μύκῳ 

τὸν ἀντίπλευρον κῆπον Εὐβοίας νέμει" 
Νίέσῳ δὲ τὴν ὅμαυλον ἐξαιρεῖ χϑόνα ὃ 
Σκείρωνος ἀκτῆς τῆς δὲ γῆς τὸ πρὸς νότον 
ὁ σκληρὸς οὗτος καὶ γίγαντας ἐχτρέφων 
εἴληχε Πάλλας. 

ΘΙ. 40. ΙΧ Ρ. 892: τὴν δ᾽ εἷς τέτταρα μέρη διανομὴν ἄλλων ἄλλως 
εἰρηκότων ἀρκεῖ ταῦτα παρὰ Σοφοκλέους λαβεῖν: φησὶ δ᾽ ὁ “ἰγεὺς 
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ὅτι ὃ πατὴρ ὥρισεν ἐμοὶ μὲν ἀ[πελϑεῖ]ν εἰς ἀκτὰς τῆσδε γῆς πρεσβεῖα 
νείμας " [εἶτ]α “ύκῳ “τὸν ἀντέπλευρον ---- Πάλλας (ν8. 4-8). Ῥεῖ- 
Ἴ05. ἴπ 68. ΨΟΥΒι5. ΟΧΠ τ βἰοα! ΝΜ οἰποϊκίπβ. γΊπάϊς. 5 εν}. Ῥ. 1959 "α., 
αἱ ν8. 3 -προσεσπέρους οὐ γϑβ. ὃ δευτέρῳ Ῥγοροβυῖ, Βυπποῖκῖο Ρ]8- 
οὐ: πατὴρ δ᾽ ἀπελϑεῖν ὥρισ᾽ εἰς ᾿Ακτὴν ἐμοὶ πρεσβεῖα νείμας τῆσδε 
γῆς" τῷ δ᾽ αὐ “ύκῳ κτξ. νϑ. 4 νέμων προ ον μῶν ἴῃ οὐ, Α 
ταδπῖι οι ἄδ ΒΕ ΡΡ] οἴπτη οδί , νέμει Οὐγδοβ. ν8. ὃ ὑμαυλον] ὅμαυδὸν 
οἱ ὅμαλον ἃ]. 

20 
Ταύρειον πῶμα 

ὙΠΕΡ. 155 Κ΄: τὸ δὲ Ταύρειον ὕδωρ ὠνόμασεν -- Σοφοκλῆς 
ἐν Αϊγεῖ (ἐν γαι ΠΡ) ἀπὸ τοῦ περὶ Τροιζῆνα ποταμοῦ Ταύρου. παρ᾽ 
ᾧ καὶ κρήνη τις Ὑύεσσα καλεῖται. ϑἸτα  ΠΈΟΥ Οοπι. ἴδ. ΠΟΠΊ. Ἐιϑί. Τ. 
Ῥ. 881, 22. οὗ. Ηδβγομῖαβ 2 Ρ. 1852: Ταύρειον πόμα" ἀπὸ αἰγειταύ- 
του ποταμοῦ Σοφοκλῆς Τροιζῆνα πάρα καὶ κτήνη [ύεσσα. απο ΑἸπο- 
86] ΟΡ6 ΟοΥτοχῖΐ (ὐἀβδαθομτιβ, Ταύρειον «πόμα Σοφοπλῆς “ἰγεῖ,. 
ἀπὸ Ταύρου ποταμοῦ περὶ Τροιζῆνα. παρ᾽ ᾧ καὶ κρήνη Ὑόεσσα. ὅ- 
Ρογογδΐ πὶ πῶμα Βουι θυ θέαν. 

21 

κέστρᾳ σιδηρᾷ πλευρὰ καὶ κατὰ ῥάχιν 
ἠλοῆσαι πλεῖον 

ῬοΟΙ]αχ 10, 160: καὶ κέστρα δὲ σφύρας τι εἶδος σιδηρᾶς. ὡς ἐν 
“Αἰγεῖ Σοφοκλῆς κέστρᾳ --- πλεῖον ̓. Υ8. 1 τοΒρίοϊ ΗΘ δυο μπαΒ 3. Ρ. 
289: κεστρίαι σιδηραῖ. δὶ Ἰπξουργοίδίϊο οχοϊαϊι. ν5. 3 ἠλοῆσαι πλεῖον] 
ἤλαυνε παίων Οἀδαιθοῦτ5 αἴαψπο ᾿δὰ οα]α10 ΒΟΚΙΚΟΥ ΠΙΡγ 15. ορίπου ἴη- 
νἱτ5. δὲ οοπίθοίθγα ρᾶγππι ΡγΟΡΑΌΠΙ, ἐογίαβθο χατηλόησε (γ6] χατη- 
λόκισται) πλεῖον. 

22 

κλύω μὲν οὐχ ἔγωγε. χωρίτην δ᾽ ὁρῶ 
ΒἴθρΙι. Βγξ. ν. χώρα νΡ. 699, 11: χωρίτης: ὡς ἀπὸ τοῦ ἕδρα ἐδρί- 

τῆς. ἑσπέρα ἕἑσπερίτης. Σοφοκλῆς Αἰγεῖ " ἐκλύωμεν οὐκ ἔγωγε χωρίτην 
γ᾽ δρῶ". Τία οοάοχ Βϑμαϊρ'., οουτοχὶς Μ ΘΙ Κῖπβ. 

29 

πῶς δῆϑ᾽ ὁδουρὸν ὅμοιος ἐξέβης λαϑών: 
5680]. Ῥιμπα. ΡΣΊΠ. 2, 54: πειρατὰς τοὺς κατὰ πέλαγος λῃστὰς 

λέγομεν. κυρίως δὲ τοὺς ἐν ὁδῷ κακουργοῦντας" παρ᾽ ὃ δὴ καὶ ὁδου- 
ροὺς αὐτοὺς λέγουσιν Εὐριπίδης --- καὶ Σοφοκλῆς ἐν Αἰγεῖ " πῶς ---- 
λαϑών :" αὐἱ᾽ ὁδδουρῶν οοα. ('οἐξίπρ. ὅμοιος] οἷος ὙΑ]Ο ΟΠ δΥῖτι5 ρᾶ- 
ΤἼΠΠῚ ῬτΟΡΔὈΠ ἰόν. ἐογίαββο δδουρῶν σμῆνος 166. 

24 

ὥσπερ γὰρ ἐν φύλλοισιν αἰγείρου μακρᾶς. 
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κἂν ἄλλο μηδέν. ἀλλὰ τοὐκείνης κάρα 
κινηϑὲν αὔραις ἀνακουφίζξει πτερόν 

5680]. Οὐ, Ἡ, 106: τὰ φύλλα τῆς αἰγείρου -- εὐκίνητα ῥαδίως καὶ 
ὑπὸ τυχούσης αὖρας. ὡς «ΣΣοφοκχλῆς ἐν ἀεὶ (ἐναργῶς γ6] ἐν ργει 
ἸΙΌΣΙ., ΟΟΥΥ. Ἠραδί18) “ὥσπερ --- πτερόν". ν8. 1 ἐν φύλλοισιν οο΄οχ 
Ματε, ; εὐφύλλοισιν οθίουϊ. σν8. 9 τοὐκείνης] τῆς κείνης οΘοάοχ Μδγο. 
γ5. ὃ κινήσῃς Τῦγἱ, κινηϑὲν ΒΟΥΤΡΒΙ. ἈΠ Γθσπιτα ὙἹΈΠατη ποτηοάο ἰο]- 
Ιᾶπὶ πο μά θθο : ἐοιιρίαθᾶπι κινηϑὲν αὔραις ἀγανὰ (νο] βαιὰ) κουφί- 
ἕξει πτερόν. ἩΘσγοἰίτιβ 2 Ρ. 834: κουφίζει" μετεωρίζει. 

ΑἸΙΘΙΟΠΕΣ 

ΜΘ ΘΠ, απᾶ ἔα θα]α ἴῃ Ατρ. ΟΡ]. ΑἹ. Θοτη μη οηγογ ἔτ", ἃ 
Αουμορῖθιβ ποη αἰ ἔουτο οοηῖθοιί Ἡ ουμῖτι8. 

20 

τοιαῦτά τοί σοι πρὸς χάριν τε κοὐ βίᾳ 
λέγω" σὺ δ᾽ αὐτὸς ὥσπερ οἵ σοφοὶ τὰ μὲν 
δίκαι᾽ ἐπαίνει, τοῦ δὲ ρον ἔχου. 

ΑἸ. ΠῚ Ῥ. 122 Ο: εὕροι τις ἂν ὑπὸ τῶν ἄλλων ποιητῶν ἢ καὶ σο- 
φιστῶν ἕν ἢ δύο γοῦν πονηρῶς εἰρημένα, οἷα παρὰ ---- Σοφοκλεῖ τὸ 
ἐν Αἰϑίοψιν εἰρημένον “ τοιαῦτα --- ἔχου’. 5. 2 5α. Ἐπρῖ, Ἢ: Ρ. 58, 
81: ἔτι δὲ καὶ Σοφοκλῆς γνωματεύσας τὸ " σὺ δ᾽ αὐτὸς --- ἔχου᾽. 

20 

τετράπτεροι γὰρ νῶτον ἐν δεσμώμασι 
σφηκοὶ κελαινόρινες 

ῬποιΣ, ὥδχ: »υθι; .18: ἐσφηκωμένον " ἐσφιγμένον . ἀπὸ τῶν σφη- 
κῶν -- Σοφοκλῆς Αἰθίοψι τοὺς ἐσφιγμένους μύρμηκας τῇ σαρκώσει" 
“ τετράπτεροι ---- κελαινόρινες". Τά ΘΠ οπη550 ἔθ π]1Δ6 ποιηῖπο Εἰέγτη. 
Μ, Ρ. 385, ὃ, ἈΠ ν5. 3 μελαινόρινες Θἀδθαίαν, 564 κελαινόρενες Ὁ. 

ὝΙ 
ἄναρκχτον 

ΠΟΘ οι. 1 Ρ. 389: ἄναρκτον" ἀνυπότακτον, [οὗ] οὐδεὶς ἦρξε (ἦρξαι 
οο46χ). Σοφοκλῆς “ἰὐϑίοψι. 

28 
ἀνϑοβοσκόν 

Ἡ ΡΥ}. 1 ν. 381: ἀνθοβόσκον" ἀνϑοτρόφον. Σοφοκλῆς Αἰϑίοψι. 

: 29 
ἀπιστεῖ 

ΗΠ ΡΥ οἷν, 1 Ρ. 468: ἀπιστεῖ" ἀπενιϑεῖ. Σοφοκλῆς Αἰϑίοψιν. 
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90 
ὀρϑόπτερον 

Ῥμοί. Ἰμοχ. Ρ. 846, 19: ὀρϑύπτερον᾽ Σοφοκλῆς “Αἰϑίοψιν ὀρϑοὺς 

ἔχοντα κολωνούς" τὰ γὰρ εἰς ὕψος ἀνέχοντα πτερὰ ἔλεγον" καὶ τὰ πε- 

οίστωα. οἴ. ΠΘ5γ οΠιἶπ5 2 Ρ.780: ὀρϑόπτερος " ΠΑΡ ους ἔχουσα. πτε- 

ρὰ γὰρ τὰ εἰς ὕψος ἀνέχοντα. ἢ μεγάλας ἔχουσα πσταοὺς οἰκοδομάς. 

Νοὶ χρϑάϊο. 

ΛΙΧΜΑΛΩΤΊΙΔΕΣ 

ΑὙΡαμη. ΒορΙ. Αἰ.: τὸ δρᾶμα τῆς Τρωικῆς ἐστι πραγματείας ὥσ- 
πὲρ οἵ ᾿Αντηνορίδαι καὶ Αἰχμαλώτιδες καὶ Ἑλένης ἁρπαγὴ καὶ Μέ- 
μανῶν (᾿4γαμέμνων οοἄοχ Ῥαγῖβ. 3884). ΟἸόγατη ὁ ᾿Γ οἱ Ἶθ. τη ]Π1671- 
θῈ5 ΘΠ 1586. ΡΟ Δ ὈΙΠΠ] ΟΣ οομϊθοῖς Βυπποκῖιβ. Πρ θεϊζαμι ΟἾγγ- 
βοϊἄθιι ἀγδιηδεϊβ ἀυριπηθηΐαμη [Ἐ|556. βαϑριοδύι Βουρ]ςῖαβ [πηά, Ἰθοί. 
10. Μαυθατρ. ἃ. 1848 Ρ. 1Υ. 

91 

στρατοῦ καϑαρτὴς καἀπομαγμάτων ἴδρις 
Ηδυροοῖ. ρ. 38, 18: ἀπομάττων -- Σοφοκλῆς ἐν “Αἰχμαλώτισι 

᾿στρατοῦ --- ἔδρις᾽ καὶ πάλιν “ δεινότατος ἀπομάκτης τὲ μεγάλων 
συμφορῶν". ΑἸίογτη γΘΥΒαΙΏ. ΠΟ ΘῬΟΡΠΟΟ115 6556 Ραΐο, 564 σομΐοϊ᾿ 
Ροθίδθ. ᾿ 

92 

ἀσπὶς μὲν ἡμὴ “λίγδος ὡς πυκχνομματεῖ 
ΡΟΣ 10, 190: αὐτὸ δὲ τὸ πήλινον, ὃ περιείληφε τὰ πλασϑέντα 

κήρινα. ἃ χατὰ τὴν τοῦ πυρὸς προσφορὰν τήκεται καὶ πολλὰ ἐκείνῳ 
τρυπήματα ἐναπολείπεται.. λίγδος (μέλιγδος ΠΡΥῚ) καλεῖται" ὅϑεν χαὶ 
“Σοφοκλῆς ἔφη ἐν αἰχμαλώτοις " ἀσπὶς --- - πυκνώματι᾽. ἡμίλιγδος 1:- 
ὈΥ, ἡμῖν λίγδος Πιθοραγάπ8- Ργδοία!! ἡμὴ λίγδος. πυκνώματι 48, 
πυκνὸν πατεῖ Ο, πυκνομματεῖ Βομίοῖαβ. Ηὰς βρφοίαί ἨΘβυοἸῖτι5 
1. 801: γλίδου χοάναι" εἰς οὺς τύπους κατέρχεται τὸ ἐν τῇ χώνη διὰ 
τῶν κεντημάτων. ἤσαν δὲ πήλινοι. Σοφοκλῆς. οἵ. 3 γ». 475: λιγδοῦ 
χοάνη. 

99 

ὑφῃρέϑη σοι κάλαμος ὡσπερεὶ λύρας 
ὅ9Π0]. Αν. δῃ. 331: χάλαμον καλοῦσι τὸ κέρας. ὡς Σοφοκλῆς 

ἐν «Αἰχμαλώτισι (αἰχμαλώτοις οοα. Υ)͵ ᾿ὑφῃρέϑη --- λύρας᾽. ῬΟΙΙῸΧχ 
1.62: καὶ δόνακα δέ τινὰ ὑπολύριον οὗ κωμικοὶ ὠνόμαξον ὦ ὡς πάλαι 
ἀντὶ κεράτων ὑποτιϑέμενον ταῖς λύραις" ὅϑεν καὶ Σοφοκλῆς εἴρηκεν 
“ὑφῃρέϑη -- λύρας". σοι 5610]. ΑΥ., σου ῬΟΙ]]. ὡσπερεὶ, ῬΟ]]., ὡς 
περὶ 3.90]. Αν. 

94 

ἐν παντὶ γάρ τοι σκορπίος φρουρεῖ λίϑω. 
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080]. Νις. ΤΊον. 18: ὑποκάτω τῶν λέϑων οἵ σκορπίοι κρύπτον- 
ται. ὡς Σοφοκλῆς ἐν Αἰχμαλώτοις " ἐν --- λίϑω᾽. γάρ τὲ Ἰιῦγ]. γάρ 
τοι ΒΥαμΟΚ τι. 

90 

καὶ βωμιαῖον ἐσχάρας λαβών .. 
ΘΙ ΟΡ Ιαπτ5 ΒγΖ. Ρ- 191, 8: Βωμοί --- καὶ βωμός ὃ τόπος τῶν ϑυ- 

σιῶν. ὃ πρὸς τὴν ἐσχάραν διάφορος" ὃ μὲν γὰρ οἰκοδομητός. ἡ δὲ 
σχαπτή. τὸ τοπικὸν βώμιος καὶ κατὰ παφαγωγὴν βωμιαῖος. Ζοφο- 
κλῆς «Αἰχμαλώτισι " καὶ ---- λαβων᾽. ἐς χέρας οἱ. γαΐον. λέϑον ἴῃ ἤπο 
γΘυβ5 Δ 41 ΜΟΙ ΘΚΙμΒ. 

90 

καὶ νησιώτας καὶ μακρὰς ᾿ὐρωπίας 
ΘΓΘΡΠαμτιβ ΒΥ“. Ρ.387, 10: Εὐρώπη. ἡ ῃ χώρα --- λέγεται καὶ Εὐρώ- 

πεια καὶ διὰ τοῦ 1 Εὐρωπία παρὰ Σοφοκλεῖ “Αἰχμαλώτισι “ καὶ --τ 
Εὐρωπίας". μακρὰς] μακρὰν οἱ. Βυποῖῖιβ, μακρᾶς Ε]]Θπ  ἶπ8. 

9 

ταύτην ἐγὼ Κίλλαν τε καὶ Χρύσην. 
ΘΛ Πα μα Βγζ. Ρ- 697,1: Χρύση, βαρυτόνως, ἡ πόλις τοῦ ᾿4πόλ- 

εξ. ἐγγὺς “Δήμνου. Συφοκλῆς “ημνίαις ---- καὶ ἐν “ἰχμαλώτισι 
“ταύτην --- Χρύσην. νέμω το ΔὈΌΙΠΙΟΣ βαρρ]οὶ Μοϊμποϊκῖαιβ, οἱ 
ΑΡΟἸΠ 15. Θ556 σοῦθὰ νἹἀθηθαγ. 

98 

εἰ μικρὸς ὧν τὰ φαῦλα νικήσας ἔχω 
Ῥμοί. 1μ6χ. Ρ. 642, 8: φαγλοῃ ρα τ δ εὔηὶ δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ μεγά- 

λου. Σοφοκλῆς Αἰχμαλώτισιν " εἰ --- ἔχω". Ἑδάσιη Είγῃι. Μ΄. Ρ. 789, 
48 οἱ ὅιϊά4α5 ν. φαῦλον. Τηξογρτγοίαϊ]ο οΥιητ δ] Οοσ τ Υἱχ τϑοῦᾶ, 

99 

ἔσπεισα βαιᾶς κύλικος ὥστε δεύτερα 

ὅ.901. ὅορὶι. Θοά, Ν, 760. 6. οοὐϊορ ΒΊΟΣ, ἃ Ὀίπαονπο 5. ὦ 
οὐϊίαμι: βαιός ἰδίως ἀντὶ τοῦ ἐν Αἰχμαλώτισιν " ἔσπεισα --- δεύτερα᾽. 
᾿δάθιῃ Ῥϑα]Ὸ Θαμθ ἀΔΓ]ονὰ ϑυϊάδθ ν. βαιαι --- βαιός ἰδίως ἀντὶ τοῦ 
εἷς, Σοφοκλῆς --- καὶ ἐν Αἰχμαλώτισιν " ἔσπεισα ---- δεύτερα". Ὁιτο- 
4πὸ Ἰοοο “ἰχμαλωτίσιν οαϊταν. οΥθα ὥστε δεύτερα ἴθ ὥστε δευτέ- 
ραν ἰσπονδήν] τηπίαὶ Βουρ τα. ΟἸ βου βδίμητια δὲ. ααὶ ἴππιὸ 8Ρ6- 
οἴατο νἹάθέιν Ἰοοιβ ἩΘΒΥΟΙΙΙ 1 Ρ. 678: βαιών- ἐκβαλών. καὶ ἐν 4ἰ- 
χμαλώτησι βαῖον ἐν βαρκάϑοις ὕχλος Διβυκός. αΌϊ οχίγοιηα νοὺθᾶ 6 
Βαρκαίοις ὄχοις. “ιβυκοῖς οοντιρία αἸϊοπαιι βάθη ΘΟ ραχιηΐ, 

40 

Μύνου τ᾽ Ἐπιστρόφου τὲ 
5601. Π. Ο, 302: τὸ γοῦν Μύνης ὃ μὲν ποιητὴς περιττοσυλλά- 

Ἰ 
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βως ἔκλινεν ----, ὃ δὲ Σοφοκλῆς " Μύνου τ᾽ Ἐπιστρόφου γε". ὅϑ1Ἰπι]- 
ΕΠ ν Ομ ἰβδὶ Ροθίαθ νου] ἷβ ἔλιβί. 11. ». 1017, 10. Τα] 6. ΟΊ} 
ΡῬγοά ται ΟἸοοσο. ἰὴ πθοάοΒ. Ρ- 110. ὅ (Απϑοά. ΒοκΙ. ρμ. 1399): 
Μύνης Μύνου καὶ Μύνητος" ὃ μὲν γὰρ Σοφοκλῆς Μύνου ἔκλινεν 
«Αϊἰχμαλώτησιν εἰπὼν ᾿Μύνου τί ᾿Επιστρέφου γε᾽. ὃ δὲ ποιητὴς ἀνα- 
λόγως Μύνητος. 

ΑἹ 

πατὴρ δὲ χρυσδὺς ἀμφίλινα κρούπαλα 
Ηρ. 1 μ. 802: ἀμφίλινα κρούπαλα. “Σοφοκλὴς Αἰχμαλώτησι 

: πατὴρ --- κρούπαλα᾽". Τία οοἄοχ, οὔΐπ5 ἀϑηϊρηηὰ ΠΟΠΠ11 50] άπ. 
Χρυσηΐδος ΡΓῸ χρυσδὺς ρτοροβιῖ Βουρ κεῖτ. “Κρούπανα (1. 6. χρού- 
παλα) ξύλινα ὑποδήματα ἰάθῃηι ἩδοΥοΐμ8 2 Ῥ. 86. 

42 

Σαρπηδὼν ἀχτή 
Ἠοτοάἴδητιβ π. μον. λέξ. Ρ- 9,.10: Σαρπηδών Σαρπηδόνος. εἴτε 

ὃ ἥρως. εἴτε ἡ πέτρα. εἴτε ἡ ἀπκτή. εἴτε ἢ γῆσος" ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ 
ἐν “ἰχμαλωτῇσιν εἴρηται Σαρπηδὼν ἀκτή. ΡΕ ἨΘΡΥοΙ.. 2 Ρ. 1186: 
Σαρπηδὼν, ἀχτή" ἀντὶ τοῦ “Σαρπηδονία. τόπος δὲ οὗτος Θράκης ἀεὶ 
κλύδωνας ἔχων καὶ κυματιξόμενος. ἱερὸν Ποσειδῶνος. Ῥμοί. [,6χ. Ρ. 
802, ὃ: Σαρπηδὼν ἀκτή" ἄκρα τῆς Θρῴκης. 

48 
αἰχμόδξετος 

ἩΘΡΥ6].. 1 Ρ. 178: αἰχμόδετος- αἰχμάλωτος. Σοφοκλῆς Αἰχμαλώ- 
τησιν. Ἐογία586 Ἰορϑπάτπη αἰχμόλετος.. οὗ, γι. Μ. ρΡ. 41, 8: λέγε- 
ται καὶ αἰχμάλωτος καὶ αἰχμόλετος. 

Σ {4 
ἀλιτρία 

Ἠόβγ ΟΝ. 1 Ῥ. 936: ἀλιτροσύνη" ἁμαρτία. καὶ ἀλιτρία Σοφοκλῆς 
«Αϊἰχμαλώτησιν λέγει. 

: 4 
ἀνηκές 

ἨΘΡΥΟΙ. 1 Ρ. 874: ἀνηκές " ἀνήκεστον (ἀηκές" ἀῆκον οοἄδχ, αὐ] 
ἀνηκές Μιβατχιθ, ἀνήκεστον ἘΠ] ΘΗ 5). βαρηλθε ἰχμαλώκηκιν. 

᾿ 40 
ἀπειϑής 

ἩΘΡΥΟΙ.. 1 Ρ. 432: ἀπειϑής ἀνυπότακτος. ἄπιστος (1. ἀπειστος). 
Σοφοχλῆς Αἰχμαλώτησιν. 

ἐν τς 47 
ἀρτανὴ 

Απροάᾶ. Β6ΚΚ. ρ. ἩΪ, 17: ἀρτάνη κυρίως μὲν ἡ (διὰ αἀα1: ἘΠ- 
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Ἰϑμἀεἰπ|5) τῶν καλωδίων ἀγχόνη. Σοφοκλῆς δὲ ἐν Αἰχμαλώτισιν (οαϊζαν 
“ἰχμαλωτίσιν) ἐπὶ τοὺ δεσμοῦ. 

48 

ἄσεπτον 
ἩφβυοΙ.. 1 Ρ. 868: ἄσεπτον" ἀσεβές. Σοφοκλῆς «ἰχμαλώτοις. 

49 

ἄχνην “υδῆς χερκύδος 
ΗοβγοΠ. 1 Ρ. 661: ἄχνην “Ἰυδῆς (λυδὲς ὁ04.) κερκίδος. Σοφοκλὴς 

“ἰχμαλώτοις. ἄχνην τὸ ἄκρον κατὰ τὴν ἐργασίαν ἄκρως ἔχον. ἢ ἀπὸ 
(ἐπὶ οοα.) τῆς ϑαλασσίας ἄχνης" ἔστι γὰρ λαμπρὰ καὶ διαφανής. γρά- 
φεται δὲ καὶ ἴχνη. Τωριητηᾶ ΘΟΥρ ] ΔΙ ὈΙΓΓΟΥ: Θ᾽ΘΏΠΪΠΆΤη βουῖρία- 

γδΤη 6586 Ῥιίο ἄχημα “υδῆς κερκίδος. Τὰ πο ρ]. γράφεται δὲ χαὶ 
ἠχήν ΘΟΥΤΊΡΟ. ΝΊΗΙ τιν δὶ Ῥτονοῦθ. ἈΡΡϑῃά. δι Ή.: ἄχνη «υδῆς κερ- 
κίδος" τὸ ἄκρον, ἀπὸ τοῦ τὴν ἐργασίαν ἄκρως ἔχειν. ἢ ἀπὸ τῆς ϑα- 
λαττίας ἄχνης. ΟἿ, ΟΡ 5θυν. οὐἱὔ, ῥ. 18. 

50 
ἐμπλεύρου 

ἨΘΆγ ΟΝ. 1 Ρ. 1308: ἐμπλεύρου" ἐνάλλου εἰς (ἐναλούεις οοἄ.) τὰς 
πλευράς. Σοφοκλῆς “ἰχμαλώτησιν. 

51 
ἐνόπαις 

ἩδουοΝ. 1 Ρ. 1968: ἐνώταις" ἐνωτίοις. τῇ προσῳϑίῳ, ὡς φιλό- 
παις. Σοφοκλῆς «Αἰχμαλώτησιν. σι. Μ. Ρ. 844, 47: ἐνοπαῖς" τοῖς 
ἐνωτίοις" ἀπὸ τοῦ [ἐν] ταῖς τῶν ὦτων ὀπαῖς οὐἴαβοε Σοφολλῆς. 

52 
ἐπιμάσσεται 

Ἠφργο]ι. 1. Ρ. 1867: ἐπιμάσσεται" ἐπαύξεται ἐπὶ πλέον. ἀπὸ τοῦ 
μάσσονος. ὁ ἐστι μακροτέρου. οἵ δὲ ἐράώψεται. ψηλαφήσει. ἢ οἷον οὐ 
λιμώσσει. ἀλλὰ καὶ προσεπιμάσσεται πλείω. Σοφοκλῆς “ἰχμαλώτησιν. 

9 
,ὔ 

Ἴαννα 

Ήρρν οι. 3 Ρ. 8: Ἴαννα- ἐν μὲν «Αἰχμαλώτησι Σοφοκλέους ἀπέδο- 
σαν Ἑλληνική: ἐπεὶ (ἐπὶ 604.) Ἴαννας (Ἰάονας Οδδαα}. ) λέγουσιν. ἐν 
δὲ Τριπτολέμῳ ἐπὶ “γυναικός; ὡς καὶ ἐν Ποιμέσι. τινὲς δὲ τὴν “Ελέ- 
νην. ἐπιεικῶς δὲ οἱ βάρβαροι τοὺς “Ἑλληνας Ἴωνας λέγουσιν (λέγουσι 
μὲν ουα6χ). καὶ ἔν Τρωίλῳ βάρβαρον ϑρήνημα τὸ ἰαί. ἢ ὔὕνομα 
γυναιπός. 

94 
ἱερόλας 

Πρ υ οἷν, 3.0. 26: ἱερόλας" ἴσισυς (ἱερεύς ἸΤονηρα). «Σοφοκλῆς 
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“Αϊἰχμαλώτοις. ὡς καὶ τὸν γέροντα γεροιδὰν (γηρόλαν εἰ. 1)1 Δ ον Πιι5) 
ἢ γεροῦντος (ἢ γεροντίαν Ἡ οχτηρ4) λέγει. ἱεροίτας οἱ γεροίταν 5Βιδδὶι 
ΤΟ οἰ Τ᾿ αί]ο], Ῥτο]ορ. Ρ. 387. 

Ὁ 
ἱχτορεύσομεν 

, ΉΘΡγ οι. 3 Ρ. 87: ἱχετορεύσομεν᾽" ἱκετεύσομεν. 1014. Ρ. 40: ἐκτε- 
ρεύσομεν: ἱχετεύσομεν. Σοφοκλῆς “«ἰχμαλώτοις. ἱχτορεύσομεν οοΥ- 
τοχὶς 15. ν᾽ οββὶπβ. 

0 
στερνόμαντις 

ῬΟΙΠχ 3, 162: καὶ στερνόμαντιν Σοφοκλῆς τὸν καλούμενον ἐγ- 
γαστρίμυϑον. ΘΠΉΠΠΔον ὅ0Π0]. ῬΙαΐ. γ. 902" 97: ἐγγαστρίμυϑος δέ 
ἐστιν ὁ ἐν γαστρὶ μαντευόμενος" τοῦτον καὶ ἐγγαστρίμαντιν. («446 
ὃν) νῦν τινὲς Πύϑωνά φασι. Σοφοχλῆς δὲ στερνόμαντιν. ϑα14485: ἐγ- 
γαστρίμυϑος" ἐγγαστρίμαντις. ὃν νῦν τινες Πύϑωνα, Σοφοκλῆς δὲ 
στερνόμαντιν. ἘΑΡΌ]46. ποιηθὴ Ῥυοαϊέ ἩΘΒΥΟΜΪΒ 1 Ρ. 1358: ἐνστερ- 
νομαντίαις" ἐγγαστριμύϑοις. Σοφοκλῆς «Αἰχμαλώτησιν. ΜΌΪ 5υβρὶοᾶ- 
θδ1 στερνομάντιες " ἐγγαστρίμυϑοι. 

ἈΚΡΙΣΙΟΣ 

Ηδης θα] απι 4111 “κρίσιος ἢ “αρισσαῖοι. «111 ᾿4κρίσιος ἢ 4α- 
νάη Ἰπβουὶρίδμι ἔπῖ556 οἰ θοθυτηΐ, 51 αα]4 6 ἐπαρτηθηεῖθ ροΐοβί 60]- 
ΠΡῚ, Ἰλᾶπμᾶθη ἴῃ ΘΧΙΠπ]ὴ Τη 5581) ῬΤΟΡΟΒ 856. ροθίδηη ΟΥ̓ ἀἸ θυ] 
οατῃ ΙΔΟΟΌ510. 

57 

ὡς ἐπιψάλλειν βίδην τὲ καὶ ξυναυλίαν ἕος 
ἩρρυοΝ. 1 Ρ. 726: βίδην εἶδος κρούματος (κροῦμα οο4.). Σοφο- 

κλῆς ᾿ά4κρ.... ὡς ΟΥ̓ΆΩς βίδηνται καὶ ξυναυλίαν. ἄλλοι βέϑυν ([ον- 
ἰα886 βύδην 16ρ5.). ἐπιψάλλειν Μαβυτνι5, βίδην τε Μαιδβδοιβ. ΝΙβὶ 
[ἌΠΟΥ ᾿ς του τι οβὲ Ἰοοβ Ηοβυοι. 1 Ῥ. 778: βυδοί" οὗ μουσικοὶ 
ἢ κροῦμά τι. σοφῶς κρησίν ([οτί. Σοφοκλῆς ᾿Δκρισίῳ). 

Ἁ 08 
βοᾷ τιρ, ὦ ὥ 
ἀκούετ᾽; ἢ εἰὐρ ἀλυκτῶ; 
ἅπαντα γάρ τοι τῷ φοβουμένῳ ψοφεῖ. 

δίοι. ΕἾου. 8, 3: “Σοφοκλέους ᾿Δκρισίῳ. “βοᾷ --- ψοφεῖ." ΟἸουῖ 
ποίδι ΔΡρομΪ, οοᾶοχ ίπᾶοΡ. Ὑ8. 3 ὑλακτῶ Εν, ΒΟΥΡ5] ἁλυκτῶ. 
Υ8. ὃ πάντα ΑΜ ΊΜΔΟΡ. ἔογίαββθ γϑοῖθ, τηοᾶο νούβαμι ἀϊν 485: πάντα 
γάρ τοι [ τῷ φοβουμένῳ ψοφεῖ. 

9 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου. 

ΤῆΗλα, ΘΕΔΕΟ,. ΕΕΛΑΟΜΈΕΝΤΑ. 8 
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Θίον. ΕἸον. 19, 3: «Σοφοκλέους ᾿Δκρισῖ (1ζὰ οοα. Ὑιπάον"., ΖΣοφο- 
κλέους ᾿Δλευάδαις Β). “ἀλλ᾽ --- χρόνου. 

00 

δῆλον γάρ" ἐν δεσμοῖσι δραπέτης ἀνὴρ 
κῶλον ποδισϑεὶς πᾶν πρὸς ἡδονὴν λέγει. 

500}. ΕἼον. 62, 80: Σοφοκλέους ᾿Δκρισίρ. ἐ δῆλον ---- λέγει." ν5.1 
δῆλον γὰρ ἐν δεσμοῖσι οᾷ,, δοῦλον γὰρ ἐν δεσμοῖσι τοίμιβ : τ ]πὶ ἴη- 
Του. Οὐ 6. Τητιΐϑ 76. 

601 
ῥῆσις βραχεῖα τοῖς φρονοῦσι σώφρονα 
πρὸς τοὺς τεκόντας καὶ φυτεύσαντας πρέπει 

ἄλλως τὲ καὶ κόρῃ τε κἀργείᾳ γένος, 
αἷς κόσμος ἡ σιγή τε καὶ τὰ παῦρ᾽ ἔπη. 

100. ΕἼοΥ. 79, 94: Σοφοκλέους ᾿Ακρισίῳ. “ ῥῆσις --- πρέπει ὍΞ 
1 οἱ 9). Κίοῦ. ΕἾον. 74, 238: Σοφοκλῆς ᾿Ακρισίῳ. “ἄλλως --- ἔπη’ 
(υ5. 8. οἱ 4). Οοπίπηχ Πο5 Ιοθοβ ΔΜ Ιμ Κι οὐ νβ. ὃ χόρῃ οἱ κάρ- 
γείᾳ Ῥτο κόρη οἱ κἀργεία τοϑεϊαϊ!. ν5. 4 ἡ σιγή τεὶ σεσίγηται ΑΝ τη. ὈΥ. 

602 

ϑάρσει, γύναι" τὰ πολλὰ τῶν δεινῶν. ὄναρ 
πνεύσαντα νυκτός. ἡμέρας μαλάσσεται. 

5100. ΕἾον. 108, ὅ6: Σοφοκλέους ᾿Δκρισίῳ. “ ϑάρσει --- μαλάσ- 
σεται. 

69 
τοῦ ζὴν γὰρ οὐδεὶς ὡς ὁ γηράσκων ἐρᾷ. 

στο. ἘΊοΥ. 119, 7: τοῦ αὐτοῦ (56. ϑορ]ιος 15) ᾿Φκρισίῳ. “τοῦ --- 
ἐρᾷ. οἵ 510}. ἘΊον. 116, 9 ποὶ Οταίθιβ ἐταριηοηίο (ὅσοι. 2 Ρ. 347) 
εἷς γουϑαθ ΔαΠπδορῖί, οὐ (ον. ΕἾ. 116, 39: Σοφοκλῆς. “ ξὴῆν γὰρ 

-- ἐρᾷ.’ 
04 

τὸ ζὴν γάρ, ὦ παῖ, παντὸς ἥδιστον γέρας" 
ϑανεῖν γὰρ οὐκ ἔξεστι τοῖς αὐτοῖσι δίς. 

ἰοῦ. ΕἼοΥ. 119, 12: Σοφοκλέους ᾿Ακρισίου. “ τὸ ξῆν --- δίς. ν5. 
Ιι ἥδιον Μοϊποϊκῖπ ; νἱ46 απᾶθ αἰχὶ ἴῃ ΟΡΒουν. οὐἹί, Ὁ. 10. 

θῦ 
ἄδοξα 

ἨόργοΙ. Ι».97: ἄδοξα: παράδοξα καὶ [ἃ] οὐκ ἄν τις ἐδόξασεν. 
«Σοφοκλῆς ᾿ἤκρισῳ (ἄκρισεν οοἴ.) 
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00 

᾿Αχτίτης λίϑος 

ΠΡ Βγ οι. Ρ. 3212: ἀκτίτης (ἀκτήτις οοα.) λέϑος" ἀπὸ τῆς ἐν Πε- 
λοποννήσῳ ἀκτῆς. Συφοκλῆς ᾿ἡκρισίῳ. οἵ. Πανροον. Ρ. 10, 5. Απροί. 
ΒΟΚΚ. ». ὅτ0, 9 διά. χτή" ἰδίως ἐπιϑαλαττίδιός τις μοῖρα τῆς 
᾿Ἵττικῆς. ὅϑεν καὶ “᾿Ακτίτης λέϑος. 

07 

Μαριεὺς ἀλοιμός 

19 ἔστη. 2 Μ. ρ. 69, 42: ἀλοιμός" τὰς χφίσεις καὶ τὰς ἐπαλείψεις ἀλοι- 
μοὺς ἔλεγον. Σοφοκλῆς “Μαριεὺς, ἀλοιμός". Ἡοδγοἶν. 1». 346: ἀλοι- 

μός (ἀλοιμα ουἄοχ)" χρῖσμα τειχῶν (Γογίαββο τυχόν). Σοφοκλῆς 
᾿Ακρισίῳ. , 

. 08 
ἀνταίαν κ 

Ἠφργοῖ. 1 Ρ. 891: ἀνταίαν ἔκτοπον. χαλεπήν. Σοφοκλῆς τισίω 
(ἀκρισίω Μαβα:15). 

09 
ἀπόδρομον 

Ηόρυο ΙΗ. 1. 400: ἀπόδρομον᾽ ἐλαττούμενον τοῖς ὁρόμοις. ἢ πα- 
λίνδρομον. ἢ μετ᾽ ἐπάνοδον. ἀκρησίῳ. Ἡδοία. «Σοφοκλῆς ᾿“κρισίῳ 
Μαβυμτι8. 

τ0 
ἀποφανϑείς 

Ἠφργοῖι. 1. 495: ἀποφανϑείς" ἐν τῷ φανερῷ καταστάς. Σοφο- 
κλῆς ᾿Δκρισίῳ. 

ἐὰν χι 
ἀρωματὰα 

Ἠφβγο}.. 1 Ῥ. ὅδ: ἀρόματα" ἀροτριάματα. καὶ ἐπὶ τοῦ ἀροῦν τὰ 
ἄλφιτα οὕτω λέγεται. Σοφοκλῆς ᾿Δκρισίῳ (ἄκρισι οοἄοχ). 

12 
ἄστομος 

ἩΘΡγοΝ. 1 Ρ. 584: ἄστομος" ὃ μὴ δυνάμενος λέγειν. Σοφοκλῆς 
᾿Ακρισίῳ. 

τὸ 
ἰλλάδας γονάς 

ΠΘρυοῖι. 3 Ρ- Ή: ἰλλάδας" γονὰς ἀγελαίας ἜἜΞΗΡ οοἄ.) καὶ τὰς 
συστροφάς. Εὐριπίδης Φρίξῳ καὶ Σοφοκλῆς ᾿Δκρισίῳ. Βονο5 ἀγδίο- 
γ65 Αἰεὶ ἃ ϑΌΡΠΟο]6 ἰλλάδας γονάς ὁομϊοοὶί Τ,. ῬΙπἀονῆϊβ, νουρα καὶ 

. τὰς συστροφάς ἀ6]618. 
δικ 
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Οε ψαΐου αἴθ ΑἸθδάθῃ ἀθ5᾽ ϑορθοκ]θβ, Βργο]. 1885. Θαὶ 
τὴν ἔμτιτη τ ρὲ γϑοῖθ ἀρ ον 5886 νἹἀθέθν. ΑἸοϊάδιηαβ ὙἼΧΘ Ῥ. 188: 
"ἄλεῳ γοαρ τῷ Τεγέας βασιλεῖ ἀφικομένῳ εἷς “Δελφοὺς ἐχρήσϑη ὑπὸ τοῦ 
ϑεοῦ ὅτι αὖ τῷ ἔχγονος ἐκ τὴς ϑυγατρὸς εἰ γένοιτο. ὑ ὑπὸ τούτου δεῖν 
τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἀπολέσϑαι. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ “ἅλεως ---- καϑίστησι 

τὴν ϑυγατέρα ἱέρειαν τῆς ̓ 4ϑηνᾶς εἰπών. εἴ ποτε ἀνδρὶ συγγενήσεται. 
ϑανατώσειν αὐτήν. τύχης δὲ γενομένης ἀφικνεῖται Ἡρακλῆς στρατευ- 
όμενος ἐπ᾿ “4ὐγέαν εἰς Ἤλιν. καὶ αὐτὸν ξενίξει ὁ 0 "ἄλεως ἐν τῷ ἱερῷ 
τῆς ̓ Δϑηνὰ ᾶς. 5. δὲ ὃ 0 Ἡρακλῆς τὴν παῖδα ἐ ἐν τῷ νεῷ ὑπὸ μέϑης συν- 
ἐγένετο. ἐπεὶ δὲ κύουσαν αὐτὴν ἤσϑετο ὃ : πατὴρ “Ἄλεως, μεταπέμπεται 
τὸν τούτου (Ρα]αμιβα 5) πατέρα ΞΞ; ἀφικομένου δὲ τοῦ Ναυπλίου δί- 
δωσιν αὐτῷ τὴν παῖδα καταποντίσαι. ὁ δὲ παραλαβὼν ἢγεν αὐτήν" 
καὶ ὡς γίνονται ἐν τῷ Παρϑενίῳ ὄρει. τίκτει Τήλεφον. ἀμελήσας δὲ 

ὧν ὃ "ἄλεως αὐτῷ ἐπέστειλεν. ἄγων αὐτὴν ἀπέδοτο καὶ τὸ παιδίον ἐς 
Μυσίαν Τεύϑραντι τῷ βασιλεῖ κτξ. ᾿ 

τὸ 

ἐνταῦϑα μέντοι πάντα τἀνθρώπων νοσεῖ. 
χαχοῖς ὅταν ϑέλωσιν ἰᾶσϑαι κακά. 

510". ΕἼοΥν. 4, 87: Σοφοκλέους ([4λεάδαις δἀάϊὲ οοὔοχ ϑοἰιον.). 
“ ἐνταῦϑα ---- κακά. 

τ 
-»“ Ἁ , 3 , 3 ο΄ 

τοῖς γὰρ δικαίοις ἀντέχειν οὐ ῥάδιον. 
ε ’ 

510}. ΕἾον. 9, 4: Σοφοκλέους (Εὐριπίδου ΑἹ ᾿Δλεάδαι ( ἁλαιάδαι 
Μ, ἀλωάδαι Α). “τοῖς ---- δάδιον.᾽ 

ἘΠ 
Ἁ Α ’ 9 Α 9 ι 9 " 

καχὸν τὸ χεύϑειν κοῦ πρὸς ἀνδρὸς εὐγενοῦς. 

5100. ΕἸον. 12, ὃ: τοῦ αὐτοῦ (βς. ϑόρ]ιος 15) ᾿Δλεάὸς (Ἰΐϊαὰ εοάθχ 
ΨΊη40}.). “χαχὸν --- εὐγενοῦς." κοὐ] καὶ 110γ] ῥ]ονῖααο. 

γ{:; 

καὶ γὰρ δικαία γλῶσσ᾽ ἔχει κράτος μέγα. 
5100. ΕἼον. 18, 6: Σοφοκλέους ᾿Δλεάδαι. “ καὶ γὰρ ---- μέγα. 

19 

ὦ παῖ. σιώπα: πόλλ᾽ ἔχει σιγὴ καλά. 
το. ΕἼον. 38, 8: Σοφοκλέους ᾿Δλεάδαις (᾿Δλεάσι οαϊξαν, οἱ αὐἱ- 

λέασι Ργδοθοὶ Μ). “ὦ -- καλά. Ομ). μοθίδθ ΠΌΙΗ, ῬΙας. Μον. Ρ. 
502 Ε: εἴπωμεν πρὸς τὸν ἀδόλεσχον “ἡ ὦ --- καλά". σιγὴ ῬΙαί., σιωπὴ 

ὅτοῦ. Μομπαπάγο νϑυϑσὴ {ραϊ ΜΘ ποῖ ὐὐπ. 4 Ρ. 280, πὰ 
γϑοίο ἀπθῖΐο, 
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δ0ὺ 

τί ταῦτα πολλῶν ῥημάτων ἔτ᾽ ἔστι σοι; 
τὰ γὰρ περισσὰ πανταχοῦ λυπήρ᾽ ἔπη. 

τον. ἘἼοΥ. 86. 11: Σοφοκλέους ᾿Δλεάδαις (ἀλεάδαις δὴ. τὰν 
--- ἔπη." νϑβ. 1 ἔτ᾽ ἐστί οἄ., ἔτι ἔστε Μ. ν8. 3 λυπαρὰ Μ. 

81 
ἡ πάντ᾽ ἐρεύνα" πολλὰ καὶ λαϑεῖν καλόν. 

Βέου. ΕἼοΥ. 41, 4: τοῦ αὐτοῦ (5.5. ϑορ!ος 15) ̓4“λεάδαις. “ μὴ -το: 
καὶ λαλεῖν κακόν (κακά Β).᾽ Οοττοχῖξ ΒΙοιηβο]άτ5. 

852 
9 3.9 Ὁ ᾿ . - ᾽ 

χοῦκχ οἷδ᾽ ὁ τὲ χρὴ προς ταῦτα λέγειν, 
κά 3 3 - 3 -"Ἢ 

ὅταν οἵ τ΄ ἀγαϑοὶ πρὸς τῶν ἀγενῶν 
κατανικῶνται" 

ὕ ΄ Ξ᾿ ΄ 3 "» ’ 

ποία πόλις ἂν ταὺὃ ἐνέγκοι; 

Θ00. ΕἼον. 43, 6: Σοφοκλέους ᾿Δ4λεάδαι. “ κοὐκ --- ἐνέγκοι: ν5.3 
᾿ 3 - - . 2 - . 

πρὸ Μ. ἀγεννῶν ἸΌΥῚ, ἀγενῶν ατοΐϊι8. 

89 
δοχῶ μέν. οὐδείς: ἀλλ᾽ ὅρα μὴ κρεῖσσον ἡ 
καὶ δυσσεβοῦντα τῶν ἐναντίων χρατεῖν 
ἢ δοῦλον αὐτὸν ὄντα τῶν πέλας κλύειν. 

ΘΟ. ΕἼοΥ. δ4, 31: Σοφοκλέους ᾿“λαιάδων (᾿4λευάδων Β). “ δοκῶ 
-- κλύειν. 

54 

παῦσαι. καταρκεῖ τοῦδε κεκλῆσϑαι πατρός. 
εἴπερ πέφυκά γ᾽" εἰ δὲ μή. μείων βλάβη. 
τό τοι νομισϑὲν τῆς ἀληϑείας κρατεῖ. 

ΘιοὉ. ΕἼοΥ. 76. 9: Σοφοκλῆς ᾿4λεάδαις. “ παῦσαι ---- κρατεῖ. ν5. 3 
μείζων] μεῖξον ΜΙ, μείων Β. 

80 
ὁ δ᾽ εἰ νόϑος τις γνησίοις ἴσον σϑένει" 
ἅπαν τὸ χρηστὸν γνησίαν ἔχει φύσιν. 

ΒΡ. ἜἝΤον. 77. 9: «Σοφοκλῆς ᾿4λεάδαις. “ὃ δ᾽ --- φύσιν." νϑ5.1 
ὃ δ᾽ εἴ] ὃ δὴ οἀϊξαν ΠΟγῖ5 ᾿πυντεῖβ. ἸηῸΧ τις ΒΟΥΙ͂ΡΒΙ, τις τοῖς ΑΒ, τοῖς 
ψίμάοῦ. σϑένοι ΑΒ. τ. 3) γνησίαν ὃ Θ.ΟΌ., τὴν ἴσην ΟἸΘμηθη5 ΑΙΟκ. 
ϑέγοιῃ. γῈΕΡ. ΤΉ]: Σοφοκλέους δὲ ἐξ “λευάδων “ἅπαν τὸ χρηστὸν τὴν 
ἴσην ἔχει φύσιν". Ὀἰχὶ 46 πος Ιοςο ΟὌβουν. οὐἹέ. Ρ. 15 54. δὲ Ρ. ὅ8, βοσὶ- 
θοπάσμῃ ρπίο: 
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Α. οὐ δὴ νόϑος τις γνησίοις ἴσον σϑένει: 
Β. ἅπαν τὸ χρηστὸν γνησίαν ἔχει φύσιν. 

80 

τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισιν εὑρίσκει φίλους, 

αὖθις δὲ τιμάς, εἶτα τῆς ὑπερτάτης 
τυραννίδος ϑακοῦσιν αἰσχίστην ἕδραν. 
ἔπειτα δ᾽ οὐδεὶς ἐχϑοὸς οὔτε φύεται 
πρὸς χρήμαϑ'᾽ οἵ τε φύντες ἀρνοῦνται στυγεῖν. ὃ 
δεινὸς γὰρ ἕρπειν πλοῦτος ἔς τε τἄβατα 
καὶ πρὸς τὰ βατά, χὠώπόϑεν πένης ἀνὴρ 
μηδ᾽ ἐντυχὼν δύναιτ᾽ ἂν ὧν ἐρᾷ τυχεῖν. 
καὶ γὰρ δυσειδὲς σῶμα καὶ δυσώνυμον 
γλώσσῃ σοφὸν τίϑησιν εὔμορφόν τ᾽ ἰδεῖν. 10 
μόνῳ δὲ χαίρειν καὶ νοσεῖν ἐξουσία 
πάρεστιν αὐτῷ χἀπικχρύψασϑαι κακά. 

Θ100. ΕἼοΥ. 91, 37: Σοφοκλέους ᾿Δλεάδαι. “τὰ χρήματ᾽ ---- κακά.’ 
ν5. 1 Ἰοριαι ἢ Μομ. τηοῃ. 500, Θαμ θη οχ ΘΌΡΠΟΟΪ6 οἵη. δθα!αο 
ποιηΐηθ αἰΐουὶ Ατο. ΕἾον. 94, 8. οἵ. ΡΙαι. Μον. Ρ. 407 Β: τὸ δὲ ὑπὸ 
Εὐριπίδου λεγόμενον ; τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισιν ευρίσκειν φίλους δύ- 
ναμίν τε πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχειν. γα] ᾿πηὸ Ἰούπιῃ οὐ ἔπαν. 
ῬΠοθη. 489 οομίπαϊς, ῬΙαί. Μον. Ρ. 21 Β΄ : ἐκεῖνα περὶ τοῦ πλούτου 
ἐ δεινὸς - ἰδεῖν’ (γ5. 6---10). ν5. 2 αὖϑις] εὐθὺς τηλ]ῖηι. ν5. ὃ τ᾽ 
ἄγουσιν ΑΒ, ἄκουσιν Μ΄ τὰ. ργ. οἵ ὙΊΏ60Ρ., ϑακοῦσιν Ῥα]πηαδῖα5, ϑά- 
κύων γαίοσ, ταγοῦσιν ΒοΙμῖι8. 101. ἀγηΐστην οαὐοθαίαν, αἰσχίστην 
Α, ἡδίστην Β. νβΒ. 4 ἔπειτα] κἄπειτα Β. νϑ. 4 5η4. ποθέτἐθ ΒΆΡΒΙ 15 
ἤΘΠΠΟ ΟΧΡΘΑΙΘΡΙ͂Ι. γ5. 6 ξένος ὅἴοὈ., Ὁ] ξενὸς Μ, δεινὸς ΡῬΙα. ἔς τεὶ 
πρός τε ῬΤαί., ἔσται στοΡδοὶ οο44, ΑΜ ΨΊΠΔΟΡ. τἄβατα τὰ βατά διίο- 
θδ 6] ο0464, γν8.7 τὰ βατὰ) βέβηλα ναῖον. ν γ5.8 μὴ δ᾽ εὐτυχὼν 510}. οὐδ᾽ 
ἐντυχὼν ῬΙαΐ, ν5.9 σῶμα καὶ] καὶ σῶμα ὅΤΛΟΡΔ ΘΙ οοάοχ Α. νϑ. Π κοὐ 
νοσεῖν ἐξουσία οἷ. ἙΠΠ]ΟΙἪτπιΡ, χὰν νόσων ξυνουσίᾳ ΜοΪποΙτῖτπι5. ν 5.12 
καπιχρυψεσϑαι λ. κἀποκρύψασϑαι Β; (ὐοδογτιτη Ἰπῖπο Ἰοοίμ ΒΙΡΉ ΠΟ ΔΓΟ 
νι ἀοϑέμπν 1)10 ΟἸι γβοβί. 7. 105: ὃν οὐδεὶς ἐ ἐμοὶ δοκεῖν φαίη ποτὲ φιλο- 
νεικοῦντα τούτοις τὲ ἀντειρηκέναι καὶ τοῖς ὑπὸ Σοφοκλέους εἰς τὸν 
πλοῦτον εἰρημένοις" ἐκείνοις μὲν ἐπ᾽ ὀλίγον. τοῖς δὲ τοῦ Σοφοκλέους 
ἐπὶ πλέον. 

87 
νομὰς δέ τις κεροῦσσ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑίων πάγων. 
ἐπ πον ὠκὶ 

χδνν ὠύξας . . καὶ κερασφόρους 
στόρϑυγγας εἷρῳ᾽ ἕκηλος 
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Δ ΟΠ δμτιΣ Ν, Α. 89: ὅσοι λέγουσι ϑήλυν ἔλαφον τὰ κέρατα 
οὐ φύειν, οὐκ ἰρονὰ τοὺς τοῦ ἐναντίου μάρτυρας" “Σοφοκλέα μὲν 
εἰπόντα “νομὰς -- ἔλαφος . καὶ πάλιν " ἄρασα ---- ἕκηλος". καὶ ταῦτα 
μὲν ὃ τοῦ Σοφέλλου ἐν τοῖς ᾿Δλεάδαις. ν5. 1 οἵ, ᾿ ἔτι, υά, ": 817, 
12 οἱ Ζοη. Τ,6χΧ. ν. κερύεις Ῥ. 1186: κερούσσα. οἷον" “νόμος δέ τι κε- 

φοῦσα᾽. ῬΟ]]χ ὅ, 76: καὶ ᾿ἡνακρέων μὲν σφάλλεται κερόεσσαν ἔλαφον 
προσειπών. καὶ Σοφοκλὴς κεροῦσσαν τὴν Τηλέφου τροφόν. ν5. ὃ οἵ, 
ῬΟΙΠΧ 3, 72: παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ καὶ μύξαι οἵ μυκτῆρες κέκληνται. 

88 
ἐφυμνεῖς 

ἩφρυοΝι. 1 Ρ. 1557: ἐφυμνεῖς - ἐπάδεις. Σοφοκλῆς ᾿“λεάδαις. 

89 
φρονεῖν 

Ἐτουδητι5 (]ο55. ΗΙΡΡοον. Ρ- 310: κατεφρόνεε" κατενόει. φρο- 
νεῖν γὰρ ἔλεγον οὗ παλαιοὶ τὸ νοεῖν. ---- μέμνηται καὶ Σοφοκλῆς ἐν 
᾿Δλεάδαις (ἀχαιόάδι 1011) καὶ ἐν ᾿“μφιαράῳ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

1)6 τησίπο νἱάθ Ἐλαυ ρα 15 ἐαθα] τὴ σΟΘ ΟἸ ΘΙ. 

90 

οὐ γάρ τι ϑεσμὰ τοῖσιν ἀστίταις πρέπει 
ΘΘΡΔΏτιΒ Ῥγε. Ρ. 139, 19: ἄστυ ----ὃ πολίτης ἀστός καὶ ἀστή. καὶ 

ἀστόν. ἀπὸ τοῦ ἀστὸς τὸ ἀστίτης. Σοφοκλῆς ᾿Δλεξάνδρῳ " οὐ γάρ --- 
πρέπει" καὶ (ἔν. 91) “ βοτῆρα ---- γάρ; 

91 
βοτῆρα νικᾶν ἄνδρας ἀστίτας. τί γάρ; 

ΓΘΡΠδμτι5 ΒΥ Ζ. νἱάρ ἔν, 90. 

92 
στείχων δ᾽ ἀγρώστην ὄχλον 

ὅΐομοΙ. Π. Εἰ, 158 (οἵ. Ἐπιδί. 1]. ᾿. 688, 40): τὸ δὲ παρὰ Σοφοκλεῖ 
ἐν ᾿Ἵλεξάνδρῳ (λεξάνδρᾳ Ἐαβ6.) εἰ βεεέετον: δ᾽ ἀγρώστην ὄχλον’ παρώ- 
ρυμον. στείχων δ᾽ ὅ'“10]., στείχων Ἐπιβί., ξοτέαβ586 στείχοντ᾽ 166. 

93 

δύσαυλος 

Ηδβυ ΟΝ. 1 Ρ. 1043: δυσαυλος: δυσαύλιστος. Σοφοκλῆς ᾿4λεξάν- 

δρῳ (ἀλεξαν οοαοχ). 
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94 
᾿ἘΕφέσεια 

ΟΡ μδητι5 ΒΥΖ.}.289.19: Ἔφεσος ---τὸ ἐδυῤιὸν Ἐφέσιος. εὕρηται 
καὶ Ἐφέσεια διὰ διφϑόγγου. οὕτω γὰρ ἐν ᾿4λεξάνδρῳ Σοφοκλῆς. Ἐδι- 
ἄθιι ἔουσατη ρυδθ θη Ραϑδίτη {{{π|1, οἵ, Οἱ. 1, 2228, 4 οὐ αἀπδο αἰχ 
ΒοΘοκΚἢι5 νοὶ]. 2 Ρ. 778 οὐ 100]. 

9 
ϑηλάστρια 

ΗΘβγο}. 1 Ρ. 1711: ϑηλαστρια" τροφός. ἔστι δὲ Ἰακόν. Σοφο- 
κλῆς ᾿4λεξάνδρῳ. 

960 
μαιεύτριαν 

Απεϊαξέ. ρ. 108, 381: μαιεύτριαν: ἀντὶ τοῦ μαῖαν. Σοφοκλῆς ᾿4λε- 
ξάνδρῳ. 

97 
μνείαν 

Δπεϊδίς, ῥ. 107, 95: μνείαν" τὴν μνήνην. Σοφοκλῆς ᾿“λεξάνδρῳ. 
ἘΔΌαΪ]δΘ ποσιθη οτι. Πού. Πμ6χΧ.}. 972. 17 οὐ ὅ']α. ν. μνείαν. ἘοΥίαθ56 
᾿ἡλεξάνδρῳ Θουττιρέτιτη οϑὲ οχ Ἤλέκτρᾳ, ουἶιι5 οἵ, ν5. 899: βίου δὲ τοῦ 
παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις: 

ΑΛΉΤΗΣ 

Νούτα θα] 4 6, οπΐπ5. δυρυπηθηΐιμ οχ Ηυρίηὶ 8}. 123 δάτπιη- 
Ῥγαῦο ὀοπδίιι5 οὐ ΥΥ δ] οκουαβ, ππὶ ἀθθοίαν ίοθαθο, ὉΌΙ ὀομϑίδῃίον 
᾿Δλείτης 5οΥϊθιξαν. 

98 

ψυχὴ γὰρ εὔνους καὶ φρονοῦσα τοὔνδικον 
κρείσσων σοφιστοῦ παντός ἐστιν εὑρετίς. 

5190. ΕἾον. 8, 8: Σοφοκλῆς ᾿Δ4λείτῃ., " ψυχὴ ---- εὑρετίς.᾽ ν5. 3 
κρεῖττον Α. 

99 
βραχεῖ λόγῳ καὶ πολλὰ πρόσκειται σοφά. 

Κ(9}. ΕΊον. 85, 4: Σοφοκλῆς ᾿4λείτῃ. " βραχεῖ --- σοφά. 

100 

ἀνὴρ γὰρ ὅστις ἥδεται λέγων ἀεί, 
λέληϑεν αὑτὸν τοῖς ξυνοῦσιν ὧν βαρύς. 

500}. 1Ἴον. 36, 16: Σοφοκλῆς ᾿Δ4λείτῃ. “ ἀνὴρ --- βαρύς." ν5. 1 
λέγων] λέγειν οο. ΨίμάΟΡ. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -- ΑΛΕΜΕΩΝ 121 

101 
ἀλλ᾽ εἴπερ εἶ γενναῖος, ὡς αὐτὸς λέγεις, 
σήμαιν᾽ ὅτου τ᾽ εἶ χὠπόϑεν᾽ τὸ γὰρ καλῶς 

πεφυκὸς ΤῊΝ ἂν μιάνειεν λόγος. 

ΘίοὉ. ΕἾοΥν. 88, 11: Σοφοκλῆς ᾿Αλείτη. “ἀλλ᾽ ---- λόγος." ν5. 3 
χὠπόϑεν Β, κὸν ΑΝ γίμΔοΡ., καὶ πόϑεν οοίί, 

102 

ἀλλ᾽ ἀξίως ἔλεξας οὐδὲ μὲν πικρῶς" 
γένος γὰρ εἰς ἔλεγχον ἐξιὸν καλὸν 
εὔκλειαν ἂν χτήσαιτο μᾶλλον ἢ ψόγον. 

δίοῦ. ΕἼον. 89. 8: Σοφοκλῆς ᾿ἡλείτῃ. ἀλλ᾽ --- ψόγον.᾽ ν9. 1 ἔλε- 
ξας]} ἤλεγξας οἱ. Βουρκῖαβ. οὐδὲ (οὐδὲν ΒῚ μὲν Π|0γ1, οὐδ᾽ ἐμοὶ Ῥοτ5. 
οὐδὲ μὴν Βταποκίτ, ἔοτι. οὐδ᾽ ἡμῖν Ἰορ; 

109 

τίς δή ποτ᾽ ὄλβον ἢ μέγαν ϑείη βροτῶν 
ἢ σμικρὸν ἢ τὸν μηδαμοῦ τιμώμενον ; 
οὐ γάρ ποτ᾽ αὐτῶν οὐδὲν ἐν ταὐτῷ μένει. 

Βίον. ΕἼοτ. 108. 42: Σοφοκλέους ᾿ἡλείτης. : τίς --- μένει." ν5. 1 
βοοτῶν Α,, βροτοῦ οοἰ(. ν5. 3 μιχρὸν Β. ἢ τὸν] ἤτοι Ἡ αἰπῖ5 τθοῖο 
ΟΡΙ ΠΟΥ. 

104 

δεινόν γε τοὺς μὲν δυσσεβεῖς κακῶν τ᾽ ἄπο 
βλαστόντας εἶτα τούσδε μὲν πράσσειν καλῶς. 
τοὺς δ᾽ ὄντας ἐσϑλοὺς ἔκ τε γενναίων ἅμα 
γεγῶτας εἶτα δυστυχεῖς πεφυκέναι. 
οὐ χρὴν τάδ᾽ οὕτω δαίμονας ϑνητῶν πέῤι τὶ 
πράσσειν" ἐχρὴν γὰρ τοὺς μὲν εὐσεβεῖς βροτῶν 
ἔχειν τι κέρδος ἐμφανὲς ϑεῶν πάρα, 
τοὺς δ᾽ ὄντας ἀδίκους τοὺς δὲ τὴν ἐναντίαν 
δίκην κακῶν τιμωρὸν ἐμφανὴ τίνειν" 
κοὐδεὶς ἂν οὕτως εὐτύχει κακὸς γεγώς. ὁ. 1 

ον. ΕἼον. 106, 11: Σοφοκλέους. ᾿Δλείτης. “ δεινόν --- γεγώς. 
ν8. 1. γε} μὲν Α, δὲ Β, οἱ. Ὑίμ4οὈ. τ΄ δααιαϊε ΒΥ κἶτι5. γ5. ὅ χρὴ 
τὰ δ᾽ οὕτως Μ. ν5. 8 τῶν δὲ] τοῖς δὲ Α, τούσδε Μίπαον., τοὺς δὲ Μ. 
γ8. 10 εὐτυχεῖ ΨΊημ4οΡ., εὐτυχῆ Α, εὐτυχῆ εἰ Μ. Ἐπτϊρίάθιμι 6556 
πη Ἰούθ οἱ. Μοίποἰκίπμ. 

ΑΛΚΜΕΩ͂Ν 

Εγτόγο οομῃβίδηςϊ βου] εις ᾿“λκμαίων : τοϑεϊιθη ἄπ 6556 Ζλχμέων 
ἀοοθηΐ βυδιητηδίϊοὶ, οἵ. Ἐπ Ὶρ 415. ἔα θΌ] απ ΘΟρ ΠΟΙ ἸΠ Τὴ. 

»Ὁ- 
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10 

εἴϑ᾽ εὖ φρονήσαντ᾽ εἰσίδοιμέ πως φρενῶν 
ἐπήβολον καλῶν σε. 

Ῥουρθγν. ῳ. σοι. 1: τὸ δὲ ἐπήβολος σημαίνειν τὸν ἐπιτυχῆ καὶ 

ἐγκρατῆ ἀπὸ τῆς βολῆς καὶ τοῦ βάλλειν -- “Σοφοχλῆς ᾿ἡλκμαίωνι ἡ εἴϑ᾽ 
-- σε᾽. Ἐπί. Οἀ. Ρ. 1448, 6: ἐπήβολος δὲ οὐ ποιητικὴ λέξις. ἀλλὰ 
τ κὴ᾽ κατὰ τοὺς πολθ τ. οἵ καὶ προφέρουσι. -“Ζοφοχλὴς “ἡ εἴθ᾽ --- 
σε’. οἵ. Ἐπί. 1]. Ρ. 606; 838: οὕτω δὲ καὶ ᾿ φρενῶν ἐπήβολος". νϑ8. 1 
φρονήσαντ᾽] ἔ. φρενώσαντ᾽ 165. εἰσέδοιμέ πως] ἐσίδοιμι Ἐλπιδί. 

100 
αἰνῶ 

ἩΘΡΥΟΠ. 1 Ρ. 164: αἰνῶ" παρίημι. παραιτοῦμαι. καὶ ἐπαινῶ. Σο- 

φοκλῆς ̓ Δλκμαίωνι (ἀλμαίωνι ὁ04.). Απροά. ΒΘΚΚ. Ρ. 868, 238 οἱ 581- 
445: αἰνῶ" παραιτοῦμαι. Σοφοκλῆς. καὶ ἐπαινῶ. 

407 
ἀραίας 

: [0] 
Ηρ Οἢ.1 Ρ. 809: ἀραίας " βλαβεράς. Σοφοκλῆς “Δλκμαίωνι (ἀλκμαί 

ὁΟΑΘ6Χ). 

ΓΕ ΟΣ ΣΆ ΡΤ ΘΙΙ 

17). Ατηγου ΒοὈγγοίουιπη τθρο οὗ, ΑΡρο]]οα, 1, 9, 30 οὐ Ἡγρίῃ. 
[ΔὉ. 17. 

108 

γέρανοι. χελῶναι. γλαῦκες, ἰκτῖνοι; λαγοί 
ΔΕ. ΙΧ ν. 400 Β: τῇ δὲ τὸν λαγόν ἑνικῇ αἰτιατικῇ, ἀκόλουϑός 

ἔστιν ἡ παρὰ τὰν τὐμον ἐν ᾿“μύκῳ σατυρικῷῷ πληϑυντικὴ ὀνομαστική" 
αθ] ἰκτῖνοι Ο, ἴκτινοι, ῬΥΕ" ΕἾ δ Θά. . 

Ι584, 1: ἐκτίϑεται δὲ ὁ ἀειπινοσοφιστὴς καὶ πληϑυντιχὸν Σοφόκλειον 
τὸ λαγοί, οἷον “γλαῦκες. ἰκτῖνες. λαγοί᾽. (ἀτδιητη. Ποῦ. Ρ. 820 ΒΙ͂ν 6 

Αποοά. Ῥαγῖ5. νο]. 4 Ρ. 9456, 24: τὸ μὲν λαγός ---- εὕρηται παρὰ Σο- 
φοκλεῖ γλαῦκες. ἰκτῖνοι καὶ (ἐοτὶς καὶ Αποοί. Ῥδυ15.) ληγοί": ΑἸΠ. 
ΙΧ ρ. 400 Ο: λέγουσι δὲ καὶ ᾿“ττικοὶ λαγός. ὡς Σοφοκλῆς “ γέρανοι, 
κορῶναι. γλαῦκες, λαγοί (ἴκτινοι. λαγοί ῬΥ.))᾽. 

Ἂ 109 

σιαγόνας τὲ δὴ μαλϑακὰς τίϑησι 
ΑἸ, ΠῚ ν". 94 Ε:: σιαγόνος δὲ Κρατῖνος --- καὶ Σοφοκλῆς ᾿Δμύκῳ 

“ σιαγόνας ---- τίϑησι᾽. δή γμοϑί τέϑησι οΟ]]ΟΟΑΥΪ ᾿π5510 ῬΟΥΒΟΠΤΙΒ. 

ΑΜΦΙΑΡΈΩΣ ΣΑΤΎΡΙΚΟΣ 

110 

ὁ πιννοτήρης τοῦδε μάντεως χορός 

-“ 
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ὅθ Πο]. Αὐ, ΔΝΌΒΡ. 1610: πιννοτήρης --- καρκίνιόν τί ἐστι σύννο- 
μον καὶ ἀεὶ ταύτῃ προσδεχόμενον (Ι. προσεχόμενον). Σοφοκλῆς ᾽24μ- 
φιαράῳ “ὃ π. --- χοροῦ". χορός ρτὸ χοροῦ Μοϊποϊκῖτι. 

111 

ἔνϑ᾽ οὔτε πελλὴς οὐὸς ἄγραυλος βότος 
Αμοοά, Οχομ. νο]. 1 Ρ. 844, 8: πολιοῖο᾽ οὐκ ἀγνοοῦμεν τὴν 

ἀκριβὴ γραφὴν ἡ πελιοῖο᾽. ᾿ πελιοῦ οὖν παρὰ τὸ πέλλω (πελλός 
ΒΟ πο ἀον μη." ἡ ἔνϑ᾽ οὔτε πέλλεις οἷ ἄγραυλος βότος᾽ Σοφοκλῆς ἐν 
᾿Δμφιαράῳ σατυρικῷ. πελλῆς ΡῬτο πέλλεις ΒΟΥΡΒῚ απ ΘΠ μοΙ ἀοννηο, 
οὗ τηπΐαν ἴῃ οἰύς. ΘΟΥΤΕΡ 1) βότος, οὐἷτ5 Ἰοοο βοτήρ οἷ. Οὐδιηου. 
᾿γοιδμΐ Ἰοοιη πὸ πελλός οχ ἴιὰὸ ἔδθυα τπθιηογαίαν, ΘΒ ΌΥΘΙητιΝ 
ἔν, 466. 

112 

ἔτ᾽ αὖ.... ὥσπερ ἁλιεὺς πληγεὶς... . ἐνῶν διδάσκαλος 
ὅὁΠ0]. ῬΙαί. Ρ-. 961 ἃ 35 46 πλέον ἁλιεὺς πληγεὶς νοῦν φύσει 

(ν 6] οἴσει): κέχρηται τῇ παροιμίᾳ ας κα υς ἐν ᾿Δμφιαράῳ σατυρικῷ 
λέγων " ἔτ᾽ αὺ .... ὥσπερ ἁλιεὺς πληγεὶς. “τ ἕνῶν διδάσκαλος. οἵ. 

Ζομοθῖτ5 9, 14: ἁλιεὺς πληγεὶς νοῦν οἴσει ---- μέμνηται αὐτῆς Σοφο- 
κλῆς. Τὴ Ἐπ ΕΝ ΟΡ ΠΟΟΙ5 ἐνῶν 556 φρενῶν οἷ. ΑἸ ΥΘΏΒΙ8, 

119 
ἁγνίσαι 

. Πρβυοῖ. 1 Ρ. 56: ἁγνίσαι (ἀγνῆσαι ο0α.})" ἀποϑῦσαι. Βουσίριδι. 
καὶ διαφϑεῖραι. Σοφοκλῆς ἐν ᾿ἠμφιαράφ. Απροά. ΒΘΚΚ. Ρ. 889, 8: 
ἁγνίσαι" τὸ ϑῦσαι. διαφϑεῖραι. κατ᾽ ἀντίφρασιν. οὕτω ᾿ξρφυκλῆς. 

114 
ἀλεξαίϑριον 

Ἠ βυοι. 1 Ρ. 394: ἀλεξαίϑριον" ϑερμὸν σκέπασμα. Σοφοκλῆς ᾽4μ- 
φιαράῳ. 

11 
τρασιά 

Ζοῃ. Τιόχ. Ὃ. 1122: τρασίαι" ὃ τόπος ἔνϑα τὰ σῦχα ξηραένεται. 
παρὰ τὸ τερσαίνειν τὸ ξηραίνειν. ὁ δὲ “Σοφοκλῆς ἐν τῷ σατυρικῷ 

(ἑτέρῳ εοα.} ᾿ἀμφιαράω ἐπὶ τῆς ἅλω τέϑεικε τὴν λέξιν. Εδάοιη βὁΠποί. 
ΑΘ] πὶ Ν. Α. ὃ. 10. ὑ1 τροίϊπβ τρασιά. τη8]6 παρὰ τοῦ τρασαί- 
νειν ΒΟΥ 1{πιν οὐ νοῦθα τῷ σατυρικῷ οτηϊἐςππηεπγ, 

110 
φρονεῖν 

Ἑγτοίϊδη. 61ο585. ΗἸΡΡοοΥ. Ρ. 310, 4οιὴ Ἰοσαμ δεθα] πητι5 ἔν, 89, 

{17 
ς -»" 

ὠρακιασαι 
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ὅ9Β0]. ΑΥ, Βδη. 481: ὡρακιᾶσαι. δὲ λέγεται τὸ ὑπὸ φόβου ὠχριᾶ- 
σαι" ἀπὸ τοῦ τὴν ὥραν αἰκίξειν. τοῦτο δὲ Σοφοκλῆς εἶπεν ἐν ᾿ἤμφια- 
ράῳ σατυρικῷ. ϑορΠοοίοιη αἰχίβθο ὡρακέξειν οἱ, ΕΥ̓ ΕΖΒΟΙτΒ. ἴῃ ΑΥ. 
Πδῃ. Ρ. 310. 

118 

Αἴ. Χὶ ν. 454. Ε' Ῥοβίαπιδηη ῬΟΘίΔυΙΙΠΙ που δ) ΙΟΘῸ5. αὐξαΠ, 
4αῖθτι5. ΠΟΥ] 65 ἀγράμματοι ΕΠ ΘΥ ΥΤΙΤῚ 488 γί ἀου τὶ [ὙΠ] δ 5 δοκοιί- 
Ῥαηί, παρὸ δά αι: καὶ Σοφοκλῆς δὲ τούτῳ “παραπλήσιον ἐποίησεν ἐν 
᾿Δμφιαράῳ σατυρικῷ τὰ γράμματα παράγων ὀρχούμενον. 

ΑΜΦΙΤΡΥΦΩΝ 

ΞΟΡΠΟΟ]15 νϑϑεϊρία 16 ρῖθθο οοπὶοιπηῦ Αἰ ατη. 

119 

ἐπεὶ δὲ βλάστοι, τῶν τριῶν μίαν λαβεῖν 
εὔσοιαν ἀρκεῖ. 

5680]. ὅοΡΗ. Οαα. Ὁ. 890: εὔσοιαν. δὲ φασὶ τὴν εὐϑένειαν. ἘΠ 
περ καὶ ἐν ἀμφιτρύωνι " ἐπεὶ ---- ἀρκεῖ". 

120 
ἀμφιτερμόνως 

ἩοργοΙ.. 1 ν. 808: ἀμφιτέρμως" ἀποτετερματισμένως (ἀποτερμα- 
τισμένως οοα.). Σοφοκλῆς ᾿Δμφιτρύωνι. ϑοΥῖρθῖ ἀμφιτερμόνως. 

121 
ἄτμητον 

ἩργοΙΝ. Ι Ρ. 608: ἀτραυματιστον. Σοφοκλῆς ᾿Δμφιτρύωνι. ἄτμη- 
τον ἀμέριστον. ῬτΟΌΔΡΗΠΙΔΟΥ ΔΙ] ΔΒ 8: ἄτμητον - ἀμέριστον. ἀτραυ- 
μάτιστον. Σ. ᾿ἅμφ. . οουίο ἀτραυμάτιστον Τ1{ουαυτιη ΟΥ̓ ἸΏ] τοραρηδί. 

Απ ΖΣοφ. ᾿ἥμῳ. δὰ ρ»]. ἀτμησίφρων: οὐδεμιᾶς τόλμης ἔννοιαν ἔχων, 
τοίογθμππι οδ 

ΑΝΔΡΟΜΈΔΑ 

Εγτδίοϑίῃ. Οδίαβί. 16 (ο΄. ὅ΄9Π0]. 1αδ. ΑὙΔΕ Ῥ. ὅ1): Κασσιέπεια. 
ταύτην ἱστορεῖ Σοφοκλῆς ὃ ὃ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς ἐν ̓ἡνδρομέδᾳ ἐ ἐρί- 
σασαν περὶ κάλλους ταῖς Νηρηίσιν εἰσελϑεῖν εἰς τὸ σύμπτωμα. καὶ 
Ποσειδῶνα διαφϑεῖραι τὴν χώραν κῆτος ἐπιπέμψαντα. 101, 86: 
Κῆτος. τοῦτό ἐστιν ὃ Ποσειδῶν ἔπεμψε Κηφεῖ διὰ τὸ Κασσιέπειαν 
ἐρίσαι περὶ κάλλους ταῖς Νηρηίσιν. Περσεὺς δ᾽ αὐτὸ ἀνεῖλε. καὶ διὰ 
τοῦτο εἰς τὰ ἄστρα ἐτέϑη ὑπόμνημα τῆς πράξεως αὐτοῦ. ἱστορεῖ δὲ 
ταῦτα Σοφοκλλῆς ὃ τῶν τραγῳδιῶν ποιητὴς ἐν τῇ ̓ ἀνδρομέδᾳ. Ἡυρίη. 
Ῥοοί. Αβίσοη. 3, 10 Η. 448: (ϑϑϊοροία. ὧδ μας Ἰδιεγίρίο5 εἰ ϑορμοοῖος 
οἱ αἴϊὲ σοπιρῖμγ 65 αϊαογμηί, μί αογίαία 811 86. (γηια Νοροϊαβ ργαθδίαγΕ, 
»γὸο ψιο {αοίο ἵμίογ δίάογα 8θιἸθγ8 ἴηι 51 Πἰχιιαβίγ 0 σοη δ μα 68, χηαθ }γ7Ὸ0- 
»ίον»" ἱπιρϊοίαίοηι νογίοηίο 56 ημμηεῖο γοϑιερίπαίο σαρί! (ὈΡΥὴ υἱαϊοίμ)". 
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122 

ἡμιουτὸν χούρειον ἡρέϑη πόλει" 
νόμος γάρ ἐστι βαρβάροις ϑυηπολεῖν 
βρότειον ἀρχῆϑεν γέρος τῷ Κρόνῳ. 

ΘδΥ δ, 8 Ρ. 999: κουρίον. Συφοκλῆς ᾿ἡνδρομέδᾳ « ἡμιουτὸν ---- 
Κρόνῳ". ν5.1 κόριον οοἄοχ. κούρειον Μι5. 1π1{10 αἱμόρρυτον ὅοα]1- 
ΘῸΣ Ῥᾶχιιηι ῬΓΟΡ Δ], ἱερόϑυτον Μαῦν, ον! ἐπι ἴῃ Τ)1άγτῃ. μ᾽. 
87. ὙΒ. 3 τοῖς βαρβάροις ὁοάοχ, γε] τη 6] ον]. ν5. ὃ γέρος] γένος 
ΘΟ Πρ ον, γέρας Βαϊ πδπηῖ5; Ιαΐοῦ ἰπα ααἰα, 

1293 

ἵπποισιν ἢ κύμβαισι ναυστολεῖς χϑόνα; 
ΑἸ. ΧΙ Ρ. 482 ΕΣ: ὅτι δὲ καὶ πλοῖον ἡ κύμβη. Σοφοκλῆς ἐν ᾽4ν- 

δρομέδα φησίν “ἵπποισιν --- χϑόνα;’ Ευυβί. 1]. Ρ. 1206, 66: τοιοῦτον 
καὶ Σοφοκλέους τὸ “ἵπποισιν --- χϑόνα᾽". τουτέστιν ἱππότης ἥκεις ἢ 

διὰ πλοίου. οἴ. Ῥμοί. Τ,6χ. Ρ. 187,8: Σουβὴ- πλοίου εἶδος. Σοφοκλῆς. 

124 

μηδὲν φοβεῖσϑαι προσφάτους ἐπιστολάς 

ῬΆνγη. Ἐρτε Ρ- 574: πρόσφατον --- εὑρίσκετο δὲ Σοφοκλῆς ἐν τῇ 
᾿ἀνδρομέδᾳ τιϑεὶς οὕτω “ μηδὲν ---- ἐπιστολάς". 

120 

ἰδοὺ δὲ φοίνιον 
μάσϑλητα δίγονον 

Εέγτη. ΜῸ Ρ. 272, 6: δίγονος μάσϑλης: διπλοῦς ἱμάς. --- Σοφο- 
κλῆς ᾿ἀνδρομέδᾳ “ ἡδοὺ -ος δίγονον᾽. ΥῈ, ἢ φοινὸν ΠΌΥῚ, φοίνιον Βυτμι- 
οΚῖπ5. Ἡ Θβυ οἸι. 2 Ρ.544: μάσϑλης" δέρμα καὶ ϑυδδημα φοινικοῦν. καὶ 
ἡνία. “διφϑέρα. μάσϑλη τὰς (φουτῖριπί μάσϑλητας) τομουτὰς ἡνίας 
καὶ γὰρ ἡ μάσϑλη. Σοφοκλῆς ᾿ἀνδρομέδᾳ καὶ Συνδείπνοις. Ἰὰς, 1 Ῥ. 
977: δίγονος μάσϑλης" ὃ διπλοῦς. ἢ δυσὶ χρώμασι κεχρημένος. 

120 

αὐτοχείλεσι ληκύϑοις 

ῬοΠαχ 10, 120: Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν ᾿ἀνδρομέδᾳ αὐτοχείλεσι ληκύϑοις 
(λέϑοις οοαθχ Ὃ) ἔφη. δηλῶν ἀλαβάστους μονολέίϑους. 

127 
ἀμβλύσκει | 

Ἠδβυοῖ. 1 Ρ. 367: ἀμβλύσκει" ἐξαπλοῖ. ὑρῳ ας δὲ ἐπὶ ἀμπέλου. 

καὶ ἐκτιτρώσκει. Σοφοκλῆς ᾿ἀνδρομέδᾳ (ἀνδρο οοα6χΧ). 
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128 

ἀμφίπρυμνον πλοῖον 

ΗόργοΝ. 1 ρΡ. 806: ἀμφίπρυμνον πλοῖον: ἕκατέρωϑεν πρύμνας 
ὃ 

ἔχον. Σοφοκλῆς ἀνδρομέδᾳ (ἀνδρο οοδοχ). 

129 
ξευξίλεως 

ΗΘ Ργο}.. ΤΡ. 1588: ξευξιλέως" ξευκτὸς λαός (ξευκτὴς λαοῦ οἷ. Ἐ]- 
Ιομ Δ Ε1π|5), ἢ ᾧ υπεξευγμένοι εἰσὶ λαοί. Σοφοκλῆς (σοφῶς οο4.)᾽ ἄνδρο- 
μέδᾳ. οὗ ῬΙοΙ. ΠΧ. Ῥ. 88, 8 (ὅυ1α. ν. ξευξίλεως): ξευξίλεως" ᾧ ὃ ΓΡΚΕ ΟΝ 
γμένοι εἰσὶν οἵ λαοί. Ἐλαιδέ. 1]. Ρ. 401, 11: ξευξίλεως εἴρηται γεδ. τοῖς 
μεϑ᾽ Ὅμηρον ὃ βασιλεύς. 

190 
οἰήτας 

Ῥμοῦ. 1,6χ. ρ. 317, 7: οἴητας" τοὺς κωμήτας. Σοφοκλῆς ᾽4ν- 
δρομέδαᾳ. 

191 
παρασάγγης 

Ἐγτα. Μ. ΡῬ. 652, 18: παρασάγγαι" τὰ τριάκοντα στάδια παρὰ 
Πέρσαις" παρ᾽ Αἰγυπτίοις δ᾽ ἑξήκοντα. παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ ἐν ᾿ἄνδρο- 
μάχῃ (1. ᾿ἀνδρομέδᾳ) ἐπὶ τοῦ ἀγγέλου εἴρηται. Ῥαἄθιη ἔοτο Ἐλ τη. 
ἀπά, ρΡ. 452, 81. 

192 
σαλητόν 

Ἠοβγοῖ.. 2 Ρ. 1148: σαλητόν" “Σοφοκλῆς ᾿Ανδρομέδᾳ. ἀντὶ πατρός 
(σαράπιδος Να]οδἴπ5. οἱ ἃ].). ῇ βαρβαρικὸν χιτῶνα. οὗ δὲ καὶ μεσό- 
λευκὸν αὐτὸν εἶναί φασι. 1014. ρΡ. 1154: σάρητον" σάραπις. καὶ εἶδος 

᾿ χιτῶνος. 
199 

Κ΄6Π01. ΤΠ Θοον. 4, 62: τοὺς σατύρους (ἀκρατεῖς ΟΧ 110 ΘΠ ο]10 
461 (ὑἀϑδὰθ. ) οἵ ἈΠῸ ΕΣ φασίν. ὡς καὶ τοὺς Σειληνοὺς καὶ Πᾶνας. 
ὡς «Αἰσχύλος μὲν ἐν Γλαύκῳ, Σοφοκλῆς δὲ ἐν ᾿ἀνδρομέδᾳ- 

ΑΝΤΗΝΟΡΙΔΑῚΙ 

Αὐριη. ὅον}. ΑΙἱ.: τὸ δρᾶμα᾽ τῆς Τρωιχῆς πραγματείας ὥσπερ οὗ 
᾿ντηνορίδαι καὶ Αἰχμαλώτιδες καὶ ᾿λένης ἁρπαγὴ καὶ Μέμνων. Ῥτο- 
ῬΆΡΠΙτον Τὰς τοξουίαν Ἰοοῖα ΘΒ ΠΡΟ Χ ΤΠ». 608 (οἱ. 1ὕπϑι, 1]. Ρ. 
405. 80): Σοφοκλῆς γοῦν ἐν τῇ ἁλώσει τοῦ Ἰλίου παρδαλέαν φησὶ πρὸ 
τῆς ϑύρας τοῦ ᾿ἡντήνορος προτεϑῆναι σύμβολον τοῦ ἀπόρϑητον ἐαϑῆ- 
ναι τὴν οἰκίαν" τὸν δὲ ὃ ἅμα παισὶ μετὰ τῶν περιγενομένων ᾿Εἰνετὼν εἰς 
Θρῴκην περισωϑῆναι κἀκεῖϑεν διεκπεσεῖν εἰς τὴν ἐν τῷ ̓ “δρίᾳ Ἔνετι- 
κήν. οἵ, ῬΟΙΥΡ. 2, 17, 6: προσαγορεύονται δὲ Οὐένετοι --- περὶ ὧν 
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ἤ Α Ἵ 

οὗ τραγῳδιογράφοι πολύν τινὰ πεποίηνται λόγον καὶ πολλὴν διατέϑεν- 
ται τερατείαν. Αἰτίαι ᾿ὰ Δπτομ ον ἀἰβ. Θ᾽ ΟΡ ΘΟ]. ἀγαιηαίο τιβῖι Θ550 
ῬΥΟθΆ 116. οϑί. 

194 
»» ᾿ μέ Ν νά 
ορνιϑα καὶ κήρυκα, καὶ διάκονον 

Αἴ. ΙΧ η. ἰχρ Ὁ : ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρσενικοῦ, οὐ μόνον ὄρνιν. ἀλλὰ 
καὶ ὄρνιϑα. --- καὶ Σοφοκλῆς ᾿Δντηνορίδαις " ὄρνιϑα --- διάκονον. 

190 
ἀφεψιασάμην 

Ἠόβγο]ι. 1 Ρ.- 640: ἀφεψιασσάμην" ἀφωμίλησα. “Σοφοκλῆς ᾿Ἄντη.- 
νορέδαις (ἀντινορίδαις οο46χ). Δμποοᾶ. ΒοκΙς. ρ. 470, 18: ἀφεψιαί- 
μὴν ἀφωμίλησα. οὕτω Σοφοκλῆς. 

190 
ἐχβαβάξαι 

Ἡ ρυοῖ. 1 Ρ. 1127: ἐχβαβάξαι: ἐκσαλεῦσαι. Σοφοκλῆς ᾿Δντηνορί- 
δαις (ἐν τὴ νορίδες οοαΧ). 

ἈΤΡΣ ΕΗ ΜΥΚΉΝΑΤΑΤ 

ὅ9Π0]. Ἐν. Οὐ. 800: ᾿Δτρεὺς --- δυσχεραίνων ὅτι ἀδίκως ἐστέρηται 
τῆς ἀρχῆς. ὁμοῦ τὲ τὴν γυναῖκα ᾿Δερόπην τιμωρεῖται -ο- ῥίψας αὐτὴν 
εἰς τὴν ϑάλασσαν. ὡς φησὶ Σ᾿ “ΣΣοφοχλῆς.. καὶ τοὺς τρεῖς υἱοὺς τοῦ Θυέ- 
στου. ᾿4γλαὸν Ὀρχομενὸν καὶ Κάλεον ̓  ἀποχτείνας παρέϑηκεν εἰς τρά- 
πεξαν τῷ πατρὶ καὶ αὐτὸν ὕστερον ἀπέκτεινεν. 

197 

μὰ τὴν ἐχείνου δειλίαν, ἧ βόσκεται, 
ϑῆλυς μὲν αὐτός, ἄρσενας δ᾽ ἐχϑροὺς ἔχων. 

801. ἔν. ΗἹΡΡ. 806: εἰώϑασιν οἵ εἰρωνευόμενοι κατὰ τῶν 
ἐχϑρῶν ὀμνύναι. ΕἸ καὶ Σροοχλῆς ἐν Μυκηναίαις (Ἰὰ οοάοχ ἴῃ. 
471, Μυκήναις 41.) " μὰ ---- ἔχων". ν5. 3 ἄρρενας 110 ν]. 

᾿ 198 
ἐπισπασει 

Ηφβυο. 1 Ῥ. 1886: ἐπισπάσει- ἐπιτεύξεται. Σοφοκλῆς ᾿Δτρεῖ ἢ 
Μυκήναις. ἐπὶ ([. ἀπὸ) τῶν τοῖς λίνοις λαμβανόντων. 

ἈΧΑΙΩ͂Ν ΣΥΛΑΟΓΌΣῊΗ ΣΥΝΔΕΙΠΝΘΙ 

θυδιηδ βδίγυ τοι. 1)6 αὐρυπηθηίο οἵ. Ῥτοο]αβ ὉΠροβίοτη. Ρ. 410 
οἄ. Οδἰϑί.: ἔπειτα κἀταπλέουδεν εἰς Τένεδον. χαὶ εὐωχουμένων αὐτῶν 
Φιλοκτήτης ὑφ᾽ ὕδρου πληγεὶς διὰ τὴν δυσοσμίαν ἐν “ήμνῳ χατελεί- 
φϑη καὶ ᾿Δχιλλεὺς διθκηθορ κληϑεὶς διαφέρεται πρὸς ᾿4γαμέμνονα. 



τς ΒΟΡΗΟΘΟΙΙΒ ᾿ 

ἈΠΟΒγ τη περὶ ὀργῆς ἴῃ. οίυμ. Ηθυοα]. 1 0.51: ἰπ π]αραπεμφϑέντες 
ὑπό τινος ἑστιῶντος ὥσπερ [Ὁ] Σοφοκλέους ᾿Δχιλλεὺς [ἡ] κατά τι τοι- 
οὔτο παρο[λ])ιγωρηϑέντες. οὔπω [γ]ὰρ ἀδικηϑέντες λέγω. Αὐϊβίοί. ΒΠροί. 
2, 24 Ρ. 10] " ἘΠῚ ἢ εἴ τις φαίη τὸ ἐπὶ δεῖπνον κληθῆναι τιμιώτατον᾽ 

διὰ γὰρ τὸ μὴ κληϑῆναι ὃ ̓ Δχιλλεὺς ἐμήνισε τοῖς ᾿Δχαιοῖς ἐν Τενέδῳ. 
Ηοβ Ἰοοοβ δά ᾿“χαιῶν σύλλογον βρθοίαυθ ΟἸΏΠΘΒ ὁοοπβοηξπιηξ: απὸ 
ΠΠΔ ΘῚ5. ΤΪΠἼΠΠ Οϑὺ ΟΧχ 1558 ΠΠΡΟΥ 61 Συνδείτνους (ν6] Σύνδειπενον) 
4 ΥΘΟΘΝ συλλόγῳ αν ούβᾶτη 6556. βίδϊπουθηί. Αἰπθηδοτιβ ΥῊΗΙ Ρ. 
ὅθ6 Β: σύνδειπνον εἴρηκεν ἐπὶ συμποσίου “Ἰυσίας -- διόπερ τινὲς καὶ 
τὸ Σοφοκλέους δρᾶμα κατὰ τὸ οὐδέτερον ἐ ἡενρὰ ἄφειν ἀξιοῦσι ΣΥΝΔΕΙ- 
ΠΝΟΝ. ΟἸοοῖο Ε 5. δα (αϊηίθμ Ἔξ. 2, 16, ὃ: Συνδείπνους ΖΣοφο- 
κλέους. φμαηιψιαηι ἃ 16 αοίαηι Γαϑοϊίαηι νίαθο 6586 [δδίϊνο., πιο πιοαο 
φγοϑαυῖ. ΨῸΪ σύνδειτονοι ἀἸοσπηίαν απ ΘΟΙ5βδ ΟΥ 1 ΟΡ ΒοΟΙθογσμη 
ΠΙοΘη ἰδ 1τηλτται] Γπουϊηΐ. Η πὶ ἀγδιηδίϊ Δ ΒΟΥ ΡΒΟΥ ΠῺ γΟΥϑππ ἦτοι 
στρατεύσεις χτξ. ἴῃ ΑΡΟ]]οΙ. Τι6χ. Ηρ. ν. ἤτοι βουνδίθμη. 

139 

φορεῖτε. μασσέτω τις. ἐγχείτω βαϑὺν 
κρατῆρ᾽- ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐ πρὶν ἂν φάγῃ καλῶς͵ 
ὅμοια καὶ βοῦς ἐργάτης ἐργάζξεται. 

ΔΕ. ΧΥ͂ Ρ. 686 Α: πε α παισὶ παραπήλενομοι κατὰ τὸν Σοφοκλέα 
ὃς ἐν Συνδείπνοις φησί “ φορεῖτε --- ἐργαξεται᾽. ν5. κρητῆρα" δδ᾽ 
ἀνὴρ 110]. 

140 

οὔτοι γένειον ὧδε χρὴ διηλιφὲς 
φοροῦντα κἀντίπαιδα καὶ γένει μέγαν 
γαστρὸς καλεῖσϑαι παῖδα. τοῦ πατρὸς παρόν. 

Αἴ. ΧΥ͂ Ρ. 679 Α: καὶ Σούνον τῆν Συνδείπνοις φησίν ---- " οὔτοι 
- παρόν. νβ5. 1 διήλειφες Α,, διηλιφὲς Οἀβαιῦ. 

141 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ ϑυμῷ τὴν κάκοσμον οὐράνην 
ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε" περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ 
κατάγνυται τὸ τεῦχος οὐ μύρου πνέον" 

ἐδειματούμην δ᾽ οὐ φίλης ὀσμῆς ὕπο. 
ΑἸ. 1 Ρ. 17... τῶν. δ᾽ ἄλλων ποιητῶν ἔνιοι τὰς καϑ' αὑτοὺς πο- 

λυτελείας καὶ ῥᾳϑυμίας ἀνέπεμπον ὡς οὔσας καὶ κατὰ τὰ Τρωικά. 4:- 

σχύλος γοῦν ἀπρεπῶς που παράγει μεϑύοντας τοὺς Ἕλληνας --- καὶ 

Σοφοκλῆς δὲ ἐν ᾿ἡχαιῶν συνδείπνῳ “ἀλλ᾽ -- ὕπο᾽. Οπῖθιι5 δα τοῖς 
Ρ. 11: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅτε μνηστῆρας ᾿εἰσάγει (56. Ἠ ΠΟΣῚ 8) μεϑύοντας, 
οὐδὲ τότε τοιαύτην ἀκοσμίαν ὡς Σοφοκλῆς καὶ «Αἰσχύλος πεποιήκασιν. 
Τὐπιρί, 0 ά, Ρ. 1828, 80: καὶ Σοφοκλῆς δέ που. ὡς ὃ ᾿ἡϑήναιος καὶ 
αὐτὸ ἱστορεῖ. φησίν “ἀλλ᾽ ---- ὕὑπο᾽. νβ5. 1 οὐ 3 γνοῦβθὰ τὴν κόκοσμον 
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- κάρᾳ βαρνα ἴπ Αόβο]ι. ἤν, 174. Ἰορίπηιβ. ν. 8. πνέον] πλέον Ἰλιιρι. 
γ5. 4 ὀσμῆς] ὀδμὴς Ελι5ι. ἐδειματούμην 5ιι5}06 οἴτιι. 

142 

Ο4. ἤδη τὰ Τροίας εἰσορῶν ἑδώλια 
δέδοικας 

ΝΣ Αἰ "..γθ... ὦ 

ΟΖ. ἐγῶδ᾽ ὃ φεύγεις: οὐ τὸ μὴ κλύειν κακῶς. 
ἀλλ᾽ ἐγγὺς Ἕκτωρ ἐστί" βιμδένειν καλόν. 

ΡῬΙαΐ. Μὸν. Ρ. 74.ΑΔ: ὃ παρὰ Σοφοκλεῖ τὸν “Ἀχιλλέα παροξύνων 
Ὀδυσσεὺς οὐ ἀδιϑ ὀργίξεσϑαι διὰ τὸ δεῖπνον . ἀλλ᾽ “ἤδη φησί “ τὰ 

Τροίας ἀττν δέδοικας . χαὶ πρὺς ἀγοῖς πάλιν τοῦ ““χιλλέως διαγανα- 
κτοῦντος καὶ ἀποπλεῖν λέγοντος" "ἐγῳδ᾽ --- χαλόν᾽. νϑ. 4 οὐ μένειν 

οαϊίαν, ϑυμαίνειν νο] ϑυκαίνειν νο6] οὐ καίνειν ν. 1. 

149 

ὦ πάντα πράσσων. ὡς ὁ Σίσυφος πολὺς 
ἔνδηλος ἐν σοὶ πάντα χὼ μητρὸς πατήρ.. 

5610]. ϑοΡ!. Αἱ. 190: τὸν δὲ Ὀδυσσέα Σισύφου συνήϑως φησὶ 
Σοφοκλὴς καὶ ἐν Συνδείπνῳ “ὦ πάντα ---- πατήρ΄. ν5. 2 πανταχοῦ 

ΠΟΥ], πάντα χὼ ΕὟ. αίον. 

144 

ὡς ναοφύλακες νυχτέρου ναυκχληρίας 
πλήκτροις ἀπευϑύνουσιν οὐρίαν τρόπιν. 

ῬΟΙαχ 10, 138: ναυτικὰ δὲ σκεύη κάλοι --- πηδάλια πλῆκτρα. ὡς 
Σοφοκλῆς ἐν ᾿“χαιῶν συλλόγῳ " ὡς --- τρόπιν". 

145 

σὺ δ᾽ ἐν ϑρόνοισι γραμμάτων πτυχὰς ἔχων 
νέμ᾽ εἴ τις οὐ πάρεστιν. ὃς ξυνώμοσε. 

Κ0Π0]. Ριμά. Τοίϊη. 3, 68: ἀπόνειμον ἀντὶ τοῦ ἀνάγνωθι. Σο- 
φοχλῆς ἐν ᾿Ζ“χαιῶν συλλόγῳ “σὺ δ᾽ -- ξυνώμοσε᾽. ν5. 1 ϑοήνοισι 

ΠΡΥῚ, ϑρόνοισι ῬοΌΡαΒ. ΠΟ Χ πτύχας 1 υνὶ, πτυχὰς ΒοΘΟΚΙ 5. νβ. 9 
ἀπόνειμον νέμει τίς οὐ πάρεστι τίς ξυνώμοσε Π|ΌΥῚ, οουγοχὶ ΒΟΥρΡπι5, 

ἃ 4πὸ πο. τηπ] αι ἀἸβοθϑϑιὶ ΜΙ δαντοιιβ ἰὴ ῬΙΗ10]. νοὶ. Ε 071. 

140 

“άϑα Πιερίδων στυγερὰ 
καὶ ἀνάρατος ὠδυνάσεις 
ϑνατοῖς εὐποτμότατε μελέων. 
ἀνέχουσα βίου" βραχὺν ἰσϑμόν. 

τα, ΘΒΆΕΟ. ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 9 
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510}. ΕἼ ον. 96. 1: Σοφοκλέους ἐκ Συνδείπνων. “ “άϑα ---- ἰσϑμόν᾽. 
ν8. 3 χαὶ ἀνάφατος ΑΜ, καὶ ἀνάρεστος ο55. οὐ Αὐβοη., καὶ ἀνάρετος 
οοίέ, ν5. ὃ ϑανάτοις Ἰἰρτῖ, ϑνατοῖς θνίποκ. ΒΟἸνπ οἰ ἀοννίπιια ΡΓΟΡο- 
510: “άϑα δὲ Πιερίδων στυγερὰ κανάρατος. ἃ δὲ μνᾶστις [ ϑνατοῖς 
εὐποτμοτάτα μελέων. ῬουρκΒ Τυτ. Ρ. 674. νοῦρα “άϑα Πιερίδων 
στυγερὰ καὶ ἀνάρσιος τε τς Ο556. ΘΟΠΙΘΟΙδ οὐ 80 115 απδὸ βθαππῃ- 
{πι ΑἸσῖτη ψο]ατ. 

147 
᾿Ζ“ξειῶται 

5 γ6}. 1 Ρ. 117: ᾿Ζξειῶται: ἔϑνος τῆς Τρῳάδος. Σοφοκλῆς Συν- 

δείπνῳ (σὺν δείτν ὁ0α6Χ). 

148 

βέβηλος 
5.61.0]. ὅοριι. Οοά. Ο. 10: Σοφοκλῆς δὲ ἐν Συνδείπνῳ βέβηλον 

τὸν ἰδιώτην φησί. Οὐμβομς Ἐγιῃ. Μ. ρΡ. 194, δ, Ὁ] ἐν Οἰδίποδι 
Θἀοραίαν, 564 ἐν Συνδείπνῳ οοα4. ὮΡΝ. Εἰδάδαι Ροϊοβίαϊο βέβηλος 
ΑἸ ΧΊθ56. ΒΌΒΡΙΘΟΥ ΤΠ οπγβίτπι οι. 8 Ρ. δ48 (ν. 38): μὴ πάντ᾽ ἄκουε 
μηδὲ πάντα μάνϑανε, ἃ τῶν βεβήλων (βιαίων νιι]ρο, ἰδιωτῶν εἰ. 
ΜοΙμο1.) ἔσϑ᾽ ἕνεκα γεγραμμένα. 

; 149 
ἐκκεκωπηται 

ἩόΡγΟΙ. 1 Ρ. 1188: ἐκκεκόπηται: ἐξήρτηται (ἐκκεκώπηται" ἐξήρ- 
τυται 15. ΟΒ51π|5). «Σοφοκλῆς Συλλόγῳ. 

100 
ἐπιξενούῦσϑαι 

ΠΟΥ Ο]. 1 0. 1371: ἐπιξενοῦσϑαι: μαρτύρεσϑαι. πορεύεσϑαι. Σο- 
φοκλῆς ᾿Ζχαιῶν συλλόγῳ καὶ Αἰσχύλος Κρήσσαις. 

151 
ἐπισειουσης 

Π ΡΥ ΟΠ. ΙΡ. 1382: ἐπισειούσης᾽ ἐπικελευομένης. ἀπὸ τῶν τὰς 
ἡνίας ἐπιχαλώντων (ἐπιχαλέντων οο4.). Σοφοκλῆς ᾿“χαιῶν συλλόγῳ. 

152 
μάσϑλη 

ΠΌρΡγ ΟΝ. 2 Ρ. δ44, ἀποιη Ἰοοτὴ αὐ] πηι {1. 125. 

159 
ξυμβόλους 

ΠῸΟΡγ οι. 2 Ρ. 706: ξυμβύλους" διὰ τῶν πταρμῶν οἰωνισμοὺς ἔλε- 
γόνον τινὲς δὲ τὰς διὰ τῆς φήμης γινομένας μαντείας --- Σοφοκλῆς 
᾿“χαιῶν συλλόγῳ (σύλλογον ὁοο(οχ). 



ΑΧΑΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓῸΣ ἈΧΙΛΛΈΩΣ ΕΡΑΣΤᾺΑΙ 131 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΡΑΣΤΑΙ 

Ἰλοβροχῖ πὸ ΤἈ] δα] απ, βαίγυ θαι αὖ ν᾽ οίθν, (νά τι. "ΠΥ Ιοί, 2, 
400--412: ἐδ οἱ ἦγι οὐδοαοηος ἰογοαα ᾿ασορείία γϑιιδ ἡυε!χπ6 μγο. 0} 111 
νόγῦα μεαογῖδ παῦοί, πθς ποσοί αἰιοίονῖ, ηιο θην χε {6014 Αολ θην, γι- 

 ογίδδο δεῖς ΓοΡ Πα {αοία ηιοιϊῖδ. 

104 

τὸ γὰρ νόσημα τοῦτ᾽ ἐφήμερον κακόν᾽ 
ἔχοιμ᾽ ἂν αὐτὸ μὴ κακῶς ἀπεικάσαι. 
ὅταν πάγου φανέντος αἰϑρίου χεροῖν 
κρύσταλλον ἁρπάσωσι παιδιαῖς ἄγη. 
τὰ πρῶτ᾽ ἔχουσιν ἡδονὰς ποταινίους" :} 
τέλος δ᾽ ὁ χυμὸς οὔϑ᾽ ὅπως ἀφῇ ϑέλει 
οὔτ᾽ ἐν χεροῖν τὸ χτῆμα σύμφορον μένειν. 
οὕτω δὲ τοὺς ἐρῶντας αὐτὸς ἵμερος 
δρᾶν καὶ τὸ μὴ δρᾶν πολλάκις προσίεται. 

δίον. ΕἾἼον. 64, 18: “Σοφοκλέους ἐν ᾿Αχιλλέως ἐρασταῖς. ᾿ ἔρωτος 
γὰρ -- προΐεται. ν85.1 ἔρωτος γὰρ νόσημα Ἰ1Ὀγἱ τη] ἴον 65, νόσημ᾽ ἔρωτος 
οοῦοχ Β, βουῖϊρϑ5ὶ τὸ γὰρ νόσημα οαπὶ Ποῦταθο. ἐφέμερον 64. , ἐφήμε- 
θον ΡΥ ῬΙονΐαιο. γ5. 3 Ἀβγμἀθίοι Υἱχ το] ΘΥ  Ὀ116; ἔοτί. ἔχοιν δ᾽ ἂν 
αὐτὸ Ἰοροηάθμ. γΒ5. ὃ χεροῖν Β, χερσὶ ν6] χερσὶν δοιαὶ οοαά. ν5. 4 
παιδιαῖς ἀγη) παῖδες ἀσταγὴ ΒαΙμι απο. ν 5. ὃ ποταιγίους "), σοτ ᾿,(ἐνίους 

ὁρίορυ! οοαά. γ5.6 πρυμὸς Ρτὸ χυμὸς ῬτΟΡ ὉΠΟῪ οἱ. Μοιίηθκπιδ. ὅτως 
Μ. ν5. 7 χτῆμ᾽ ἀσύμφορον Μ. νϑ5.8 οὔτε 110γ]. οὕτω .78 ΒΘ οαΠ ρον, οὕτω 
δὲ ΜοΙποἸκῖπ5. νβ.9 καὶ τὸ] καί τι ΜοϊποἸκῖτι5, δὰ κατα 16ρ᾽. ὃ προΐεται 
ΠΡ], προσίεται Μοιμοκιμ5. ΒΔ βρ ἰοῦ ΡΟ ἢ “Ζομοῦ τι ὅ, ὅ8: ὃ παῖς 
τὸν κρύσταλλον. ἐπὶ τῶν μήτε κατέχειν δυναμένων μήτε μεϑεῖναι βου- 
λομένων ἡ παροιμία εἴρηται. μέμνηται αὐτῆς Σοφοκλῆς ᾿Αχιλλέως 
ἐρασταῖς. 

15 

τίς γάρ μὲ μόχϑος οὐκ ἐπεστάτει; 
λέων δράκων τε. πῦρ. ὕδωρ. 

ὅ΄0Π01. ΡΙπά. Νριῃ. ὃ, 60: διωκομένη γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ (βο. “οὐ 5 
ἃ Ῥο]60) μετέβαλλε τὰς μορφὰς ὃτὲ μὲν εἰς πῦρ. ὁτὲ δὲ εἰς ϑηρία" 
ὃ δὲ καρτερήσας περιγέγονε. περὶ δὲ τῆς μεταμορφώσεως αὐτῆς καὶ 
Σοφοκληὴς φησιν ἐν Τρωίλῳ - καὶ ἐν ᾿Δχιλλέως ἐρασταῖς “τίς γάρ --- 

ὕδωρ΄. ν5. 1 ἐπεστάτει] ἐπεστρατεύετο 50ΥὙ] 6} τι] 5ΠΙΒΡΊΘΟΥ. 

150 

Κ΄ΟΠο]. Αρ. ἘΠ. 4, 816: Σοφοκλὴς δὲ ἐν ᾿ἡχιλλέως ἐρασταῖς φησιν 
ὑπὸ Πηλέως Ἰριδουαϑεῖοον τὴν Θέτιν καταλιπεῖν αὐτόν. 

«Υ 
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157 

[ἢ δορὸς διχόστομον πλᾶκτρον᾽ 
δίπτυχοι γὰρ ὀδύναι μιν ἤρικον 
᾿“χιλληίου δόρατος.] 

ὅσο]. ῬΙπά, Νϑπι. 6, 85: ξάκοτον εἶπε τὸ δόρυ τοῦ ᾿Αχιλλέως --- 

ὅτι ἰδιώτερον παρὰ δεν κατεσκεύαστο. δίκρουν γὰρ ὥστε δύο 

αἰχμὰς ἔχειν καὶ μιᾷ βολῇ [ὥστε] δισσὰ τὰ τραύματα ἀπεργάξεσϑαι. -- 

καὶ Σοφοκλῆς ἐν ᾿Δχιλλέως ἐρασταῖς " καὶ δορὸς -- δόρατος. 8:ο- 

ΡῇοΟΙ Ἰούατῃ ἀὈϊπαϊοαΐ 1) ΟὈγδθιβ. 

158 

παπαῖ. τὰ τρια ὡς ὁρᾷς, ἀπώλεσας. 

Ῥμοί. Τι6χ. Ρ. 869, : παιδικά --- καὶ ἐν τοῖς ᾿“χιλλέως δ᾽ ἐρα- 
σταῖς δῆλον ὡς οὕτως ἣν 8. ἐπὶ ἀρρένων) ἐξείληπται. ἐπιδόντων γάρ 
τι τῶν σατύρων εἰς τὴν γυναικείαν ἐπιϑυμίαν φησὶν ὃ Φοῖνιξ " παπαῖ 
--- ἀπώλεσας᾽. δαρθιῃ Αποοᾶ. Βδομμι. νο]. 1 ρ. 824, 16 Απροά. 
Ῥδυ15. γΟ]. Έ Ρ. 173, 9 ϑ14δ5 ν. παιδικα. δρᾷς] ὁρῶ σ᾽ Απροί. 

Βδομηι., δρῶσ᾽ Αποοᾶ. Ῥανῖβ. ἀπώλεσας] ἀπώλεσαν Αποοα. ΒΔοΙμη. 

159 

σὺ δ᾽, ὦ Σύαγρε. Πηλιωτικὸν τρέφος 
ΔΤ]. Τὰς Ρ- 401 2: Σοφοκλῆς μὲν γὰρ ἐν ᾿Ἵχιλλέως ἐραστως ἐπὶ 

κυνὸς ἔταξε τοὔνομα (5ς. σύαγρος) ἀπὸ τοῦ σῦς ἀγρεύειν. λέγων “σὺ 

δ᾽ - τρέφος᾽. Ἐπί. ΟΑ. Ρ. 1872, 12: Σοφοκλῆς " σὺ δ᾽ --- βρέφος 

(αὐ ΑΠΠΙομδοὶ οοά. Ο)᾽. Νοιμθη σύαγρος οΧ ΠΡΒΒΘΟΙΒ τη θην ΐτιν ἃ 

ατάϊημι. Ἡουτη. Ρ. 820 οἱ Απροά. Ῥαυῖβ, νο]. 4 ν. 245, 20. οἵ. ΝΙο6- 

Ῥ]νοντιϑ Οτοροναβ ἴῃ ΝΜ δθδοὶ (1ο55. τηΐη, Ρ. 8. Σύαγρος 1ι. 1. ποϊηθῃ 
ῬΓΟΡΥ πη 6556 τοῖο ᾿πάϊοανι Π ΑΙ]. 

100 

γλώσσης μελίσσης τῷ κατερρυηχότι 
610]. Βόρ]ν. Ο 64. Ο, 481: ὕδατος. μελίσσης] ὕδατος καὶ μέλιτος. 

ἀπὸ γὰρ τοῦ ποιοῦντος τὸ ποιούμενον. καὶ ἐν ἐρασταῖς “ γλώσσης --- 
κατερρυηκότι". οΥδῖι5. ΘΟΥΓΠΙΡ 8. 

101 

ἃ, ἢν νὰ ὕπλοις ἀρρώξιν Ἡφαίστου τέχνῃ 

ΟἼοονο}. ἴῃ ΠΠΠοοάορβ. Ρ. 468, 29 ΚΑποοά, ΒοΙκῖς, Ρ. 1267. δ, 
Απροά, Ῥαγῖβ. ΤΙ; ΕΡ. 896, 98): αἵ μέντοι. μεταπεπλασμέναι δοτικαὶ 
πλη, ϑυντικαὶ προπαρουξύνεσϑαι ἡγέλουσιν ---- ὑπεσταλμένου τοῦ ἀρώξιν, 

ὥσπερ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν ᾿Ἵχιλλέως ἐρασταῖς " ὁ δὲ ἔ νϑ᾽ - τεχνίτου. 
τοῦτο γὰρ κατὰ μεταπλασμὸν ἀπὸ τοῦ “ἀρρήκτοις γενόμενον -- προπε- 
ρισπᾶται. ἔνϑ' ἔν 8᾽ ἘΠΙομ τι5, ἀρῶξιν ΟἼἸοονῸ}., ἀρρῶξιν 1,ο- 
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θοοκίαε, τεχνέτου ἴπ τέχνη ταταντ Τ᾽ ον ῆτια. δ ουθα ὅπλοις ἀρρῶ- 
ξεν» οἵη. Ρ. ΠΟ]. Ἁἰον ( ἽἸοΟΡΟΒ,, ἴῃ ΤΠποοά. ρ. 567,22: ἐπὶ τοῦ “ἄρω- 
ξεν ὅπλοις" τὸ ἄρωξιν ἀρσενικὸν ὃν τῷ ὅπλοις τῷ οὐδετέρῳ συνετάγη. 

102 

ὀμμάτων ἄπο 
λόγχας ἵησιν. 

ἨόγοΙι. 2 Ρ.161: ὀμμάτειος πόϑος" διὰ τὸ ἐκ τοῦ ὑρᾶν ἁλίσκε- 
σϑαι ἔρωτι. “ ἐχ ΤῸΝ γὰρ ἐσορᾶν γίνετ᾽ “ἀνϑρώποις ,ἑρᾶν᾽. καὶ ἐν 
᾿“χιλλέως ἐρασταῖς “ομματοπάλογχα φησίν". αὶ ὀμμάτων ἄπο λόγχας 

3 ΄ ΄ 

(αδβαιπθομιβ, ἵησεν ὁρὸ τοβεϊπαΐπηπ5. [ρ5ὰ νοῦρθα ὀμμάτειος πόϑος 
ΟΡ ΘΟ] 5. ο556 ντά 1 Ε]] πη ἀἐπ|5. 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ 

109 

τεκτόναρχος Μοῦσα 
ΡΟΠῸΧ γ 1Τ: ἐπεὶ δὲ καὶ τοὺς οἰκοδόμους τέχτονας Ὅμηρος κα- 

λεῖ. καὶ ἀρχιτέκτων εἴρηται παρὰ Πλάτωνι: βιαία γὰρ ἡ ἐν τῷ Σοφο- 
ξδδους Δαιδάλῳ “τεχτύναρχος Μοῦσα". Ἰδουίδβ56 τεκτονουργὸς Ι6- 
ϑομάπθπμῃ, οἵ, Ηρ ΟΝ. 2. Ρ. 1359: τεχτονουργός " ἀρχιτέκτων. 

104 

ὅ0Π0]. ῬΙαῦ, Ρ. 926 ἃ 81 46 τῖβιι Βαγάδῃϊο: Σιμωνίδης ΓΣ ἀπὸ 
Τάλω τοῦ χαλκοῦ. ὃν Ἥφαιστος ἐδημιούργησε Μίνῳ φύλακα τῆς νή- 
ΟΝ ποιήσασϑαι. ἔμψυχον ὄντα. τοὺς πελάξοντας φησὶ κατακαίοντα 

ἀναιρεῖν. ὅϑὲεν ἀπὸ τοῦ σεσηρέναι διὰ τὴν φλόγα τὸν σαρδάνιον φησὶ 
λεχϑῆναι γέλωτα. ὁμοίως καὶ Σοφοκλῆς ἐν Δαιδάλῳ. 

10 

ὅ9Π01. Αρ. Ἐπ. 4, 1688: ὃ Τάλως ἐπὶ τοῦ σφυροῦ σύριγγα εἶχεν 
ὑμένι περιεχομένην. - ὅτι δὲ εἵμαρτο αὐτῷ τελευτῆσαι (ἀπέ 116 6:6 δα- 
γείσης τῆς σύριγγος) λέγει Σοφοκλῆς ἐν Τάλῳ (ἐν Δαιδάλῳ Βιιη- 
οΚΙ5). 

100 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ κάνϑαρος τῶν Αἰτναίων πάντως 
56}0]. Ατν. Το. 78: μεγάλοι λέγονται εἶναι κατὰ τὴν 4ἴτνην κών- 

ϑαροι. μαρτυροῦσιν δὲ οὗ ἐπιχώριοι. Ἐπίχαρμος --- τρόπον δέ τινὰ καὶ 
“Αἰσχύλος ἐπιχώριος ---. Ζοφοχλῆς Δαιδάλῳ " ἀλλ᾽ οὐ (οὐδὲ Ὁ) μὲν 
δὴ κάνϑαρος τῶν Αἰτναίων πάντως. λέγει δὲ πάντως εἰκάξων εἰς 
μέγαν. Νύχμη ϑορΠοο] 5 πᾶθο 5ἰηΐ, ἀπ 100. 

107 

Γοργάδων 
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ἨδργοΝ.. 1 Ρ. 851: γοργάδων᾽ ἁλιάδων. Δαιδάλῳ Σοφοκλῆς. 101- 
ἄθῃι: Γοργίδες- αἱ ᾿ῷκεανίδες. οἵ. Ζοπ. Ιμοχ. ρΡ. 448: γοργάδες" αἵ 
δέσποιναι. 

108 
ἐσέφϑην 

Ηβγ6}.. 1 Ρ. 1466: ἐσέφϑην" ἐσεβάσϑην. ἡσύχασα. ῃσχύνϑην. 
Σοφοκλὴς Δαιδάλῳ (παιδάλῳ φοο46χ). ῬΠοίῖ. 1,6χΧ. Ρ. 19,7: ἐσέφϑην" 
τὸ ἐσεβάσϑην. Σοφοκλῆς. ΟΠοοτο. ἴῃ Πθοά. Ρ- 189,31 (Αποοά. 
Βοκκ. η. 1418): σημειούμεϑα παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ παρὰ Πλάτωνι τὸ 
ἐσέφϑην καὶ τὸ σεφϑῆναι (σεφϑεῖσα ο4. ΒοΚΚου, δἰαπο τὰ Ῥ]αῖο 
Ῥπαράν, Ρ. 354 8). Τάοτι νἱτοθο ἐσέβδην 5ονῖρύπμι ὀχ ΟΡ ΘΟ αὔου- 
ἴὰγ Αποϑοα. Οχοη. νο]. 4 Ρ. 838, 17. 

Ἄ ΟΝ ΆΤΕΙ 

γιάο απδὸ 46 Αουϑῖο ΑἸ χίτητβ Ρ. 118. 

109 

οὐκ οἶδα τὴν σὴν πεῖραν" ἕν δ᾽ ἐπίσταμαι. 
τοῦ παιδὸς ὄντος τοῦδ᾽ ἐγὼ διόλλυμαι. 

5.61.0]. ὅορ!. Αἱ. 1: πεῖρα γὰρ ἢ βλάβη. ὡς καὶ ἐν “ανάῃ " οὐκ 
-ος διόλλυμαι. Ἐπδάοιῃ ἔρυτο βαϊ4δ5 ν. πεῖρα. ν5. 1 ἕν δ᾽] οὐδ᾽ δια. 

170 

γόνον τὲ μήλων κἀφροδισίαν ἄγραν 

Ηόϑγοῖ. 1 ρ. 649: ἀφροδισία ἄγρα. “Σοφοκλῆς Δανάῃ “ἡ γόνοιον 
(γόνον τε Μβιμι8) μήλων -- ἄγραν᾽. οἵ μὲν τοὺς πέφδικας. ο ὲ δὴ 
πρὸς τὸν καϑαρμὸν ἁρμόζουσιν. τῇ δὲ ϑηλείᾳ παλεύοντες, αἱροῦσιν 
αὐτούς. , κακῶς δέ" χοίρῳ γὰρ καϑαίρουσι καὶ ἀρνίῳ ἀλλ᾽ οὐ πέρδικι. 
λέγει οὖν τὴν τῶν συῶν --- δύναται δὲ καὶ τὴν. τῶν αἰγῶν γονὴν δη- 
λοῦν. οἵ. Αποοά, ΒοΙκκ, ρ. 472,22: ἀφροδισία ἄγρα" οἱ πέρδικες. διὰ 
τὸ τοὺς ϑηρῶντας τῇ ϑηλείᾳ ἐπιβουλεύοντας αἱρεῖν αὐτούς. Ἰυπρί. 1. 
»᾽ 1188. 10: λέγεται δέ, φασί. καὶ ἀφροδισία ἄγρα καϑὰ πέρδιξ. οὕτω 
χαὶ σὺς" καὶ γὰρ καὶ ὃ χοῖρος κατωφερὴς εἰς ἀφροδίσια. ΜδοδΥτι5 ἢ 

70: ἀφροδισία ἄγρα" ἐπὶ τῶν ἔρωτι ἁλισκομένων. 

11 

ζῇ. πῖνε, φέρβου. 
Δημαί. γ. οΥ, 83: ζῆ ἀντὶ τοῦ δήθ το. Σοφοκλῆς “ανάῃ, ἡ ξῆ. 

πῖνε. φέρβου᾽. οἔ, Τυιιϑέ. 11. νυ. 157, 18: κατὰ τὸ ξῆ προστακτικὸν τὸ 
καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ. 

172 
αὐϑημερόν 
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ΠΡ ΟΝ. 1». 8380: ἀνϑήμερον" σήμερον ἡμέρα. Σοφοκλῆς “ανάῃ 
. 

; Ρ ᾿ ᾿ ’ ᾽ - ᾽ ᾽ ΄ 

(δαναὰ οοάοχ). δὶ] αυὐϑήμερον ριοροβιαῖ Ομ γονο 5, αὐϑημέρον 
ΒυαιποἸκῖτι5. 

ιτὸ 
βροάχιστον 

Δπεϊαίι. ρ. 85, 18: βράχιστον " βραχύτατον. Σοφοκλῆς Ζανάῃ. 

174 

δεδαιμονισμένον 
Αμπεϊδτι. Ρ- 90, 81: δαιμονέξεσϑαι. Σοφοκλῆς 4ανάῃ δεδαιμονισμέ- 

νον ἀντὶ τοῦ τεϑεωμένον. 

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΣΥ ΣΙ ΥΥΡΙΚΟΣ 

1)6 νηὶ ᾿πνϑηίομο ἀγαιηὰ ορῖβθο οὐ {πα}π85 ἀοοοέ οἱ Τγαριηθηία 
αν 15. ΟΧΠΪἃ. 

1170 

πόϑεν ποτ᾽ ἄλυπον ὧδε 
εὐρον ἄνϑος ἀνίας; 

Αποοάᾶ. Βοκκ. ρ. ὅ8δ, 38: ἄλυπον ἄνϑος ἀνίας" εἰ ϑέλοις εἰπεῖν 
ἐπί (Ι. “περῇ τινος πράγματος ὃ λύπης ἀπαλλάττει.- οὕτως ἂν χρήσαιο 
ὡς καὶ “Σοφοκλῆς ἐν τῷ Διονυσιακῷ προς ταν ἐπὶ οἴνου πρῶτον γευ- 
σαμένων τῶν κατὰ τὸν χορὸν σατύρων ᾿πόϑεν -- ἀνίας ;᾽ ὅλον δὲ τὸ 
μελύδριον πολιτικὸν ἄγαν γέγονε" μετὰ γὰρ τῆς ἄλλης ἐναργείας λελυ- 
μένην ἔχει τὴν ἑρμηνείαν καὶ μεϑύουσιν ἁρμόττουσαν. 

110 
ϑωχῦ είς 

Ἡόβυοἢ. 1 Ρ. 1758: ϑωχϑείς: ϑωρηχϑείς. μεϑυσϑείς. Σοφοκλῆς 
ΖΔιονυσιακῷ. οἵ. ῬΙοῖ. Ἴ,6Χ. Ρ. 99, 18: ϑωχϑείς- ϑωραχϑείς. 

ΔΟΛΔΟΠΕΣ 

171 
εὐναῖος εἴη δραπέτιν στέγην ἔχων . 

ΡΙιοί. μοχ. Ρ. 86, 15: εὐναῖος" ἐγκεκρυμμένος. Σοφοκλῆς 46λο- 
ψιν “εὐναῖος -- ἔχων᾽. Ἐαάοιῃ Εν. Μ. Ρ. ὅ95, 44. πὶ] δραπέτιν 
17), δραπέτην ἃ]. οἵ. ΗΕ γοΙι. ΕΡ. 1515: εὐναῖος (εὔναιος 604.}" λα- 
γώς. Σοφοκλῆς Δόλοψι. καπτηχής ([. κατεπτηχῶς). 

118 
χαμεύνη 

ΟΥΥΙΠῚ ΠμοΧ. ἂρ. ὅομον. ἴῃ Ηθβγοῖι. Ρ. 181: χαμευνά" ἡ ἐπὶ γῆς 
κατάλλισις. καὶ τὸ ταπεινὸν κλινίδιον χαμεύνη. Σοφοκλῆς 4όλοψι. 
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ἘἘΛΈΕΈΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΉΣΙΣ 

Τν μη]  [15 ἈΥΡ ΙΠΙΘῊ {π|Π ΘΟΒ ΠΟΙ νΙἀοέπν παυγύϊομο ὅ6Π0]. 1]. 1), 
9206: πρὸ τοῦ στρατεῦσαι τοὺς Ἕλληνας εἰς Τ ϑοίαν ἦλϑον πρέσβεις 
Ὀδυσσεὺς καὶ “Μενέλαος ἀπαιτοῦντες “Ἑλένην. ἐν οἷς (1. ᾧ) τῶν ἄλλων 
αὐτοὺς μεϑ᾽ ὕβρεως διωξάντων μόνος ᾿ἀντήνωρ ξενίζει φιλοφρόνως. 
οἵ. Ονιά. Μοί. 18, 300---908: ργαρααριγια Ποϊογαηιγιο γοροδοο οἱ ηϊο- 
νθοὸ ἢγϊαηιην ᾿γίαηιοψια Αηίθηογα τιιοίιι. αὐ ᾿αγῖδ οἱ [γαίγοβ οἱ σιιῖ 
γαριογδ 8 1110, υἱὰς ἐογι6 6 ηιαηῖιδ, 505 πος, Π͵]οηοῖαο, ποίαπάαβ. Ἠοο 

ἀγαϊηδ οἰριϊβοαυ νά οίαν ἴῃ Αὐρύτη. Β0}]., ΑΙ. (ν]46 βαρτὰ ρΡ. 109), 
ΠΣ Ἐν} ἁρπαγή ἀἰϊοῖζαν, [αἴδὸ ορίπου : οὐτουῖθ δῆ ἀθάου 
ΑἸΟΧΙΙ5. οοιηοράϊα, ἀο χυ8 Μοϊμοκίαβ Ηἰδέ. οὐ. Ρ. 391 οἱ οι. ὃ 
Ρ. 112. : 

179 

καὶ γὰρ χαρακτὴρ αὑτὸς ἐν γλωσσῃ τί μὲ 
παρηγορεῖ “άκωνος ἢ το] λόγου. 

ὅ9Π01. Ἐπιν. ῬΙοΘπ. 801: εἰ γὰρ καὶ “Εξλληνικῶς ἐλάλουν (56. αἱ 
Φοίνισσαι). ἀλλ᾽ οὖν γὲ τὴν πάτριον ἀπήχησιν ἔσωζον τῆς φωνῆς. ὡς 
Σοφοκλῆς ἐν “Ελένης ἀπαιτήσει " καὶ γὰρ --- λόγου". ν5. 1 αὐτὸς 110 τ], 
αὑτὸς ἩοΥηδημῖι5. οχίγοιηα ψουθα ποπάτππι ΟΧροα ἴα. ν5. 3 προση- 
γορεῖ οἱ δὁρμᾶσϑαι οοὔοχ δα. 

180 

γυναῖκα δ᾽ ἐξελόντες ἢ ϑράσσει γένυν 
τε ὡς τοῦ μὲν ξῶλον γραφίοις ἐνημμένοις. 

υγοίϊδῃ. 6]. Ἡ!ρροον. Πι.".ἢ 180: ϑράσσει --- ὀχλεῖ. ὡς καὶ Σοφο- 
κλῆς ἐν ᾿Ελένης ἀπαιτήσει φησί " γυναῖκα ---- ἐνημμένοις᾽. ν5. 3 ἕω- 
λον] ξώλον οοάοχ Ῥαδι5. 3651, αἰῶλον οοὔοχ Ῥανὶβ. 3614. γραβίοις 
ῬΓΟ Δ ΌΙΠ ΠΟΥ ΘΠ ποι οστβ: 46 οοίουῖα πον Παποί, 

; 181 
ἀναχαιτίζειν 

ΗΘ ΡΥ 6}}. 1:}. 848: ἀναχαιτίξειν" ἀπειϑεῖν (ἀναπέϑειν ὁο4.). ἀνα- 
χαλινοῦν. ἀνακρούεται" ἀναποδίξει. κυρίως δὲ ἐπὶ τῶν ἵππων. Σὸ- 
φοκλῆς Ἑλένης ἀπαιτήσει. δυπ4δ5: ἀναχαιτίέξει ---- ἀναχαιτίζειν Σοφο- 
κλῆς τὸ ἀπειϑεῖν καὶ ἀντιτείνειν. 

152 

ὅσ}. ΧΤὙἼΝ γΡ. 642: λέγει δ᾽ αὐτὸ Σοφοκλῆς ἐν ̓ Βλένης ἀπαιτήσει. 
ὡς (( ] ομδμε] νΔ6}). εἱμαρμένον εἴη ἀποϑανεῖν. ὅταν κρείττονι ἑαυτοῦ 
μάντει περιτύχῃ" οὗτος δὲ καὶ εἰς Κιλικίαν μεταφέρει τὴν ἔριν ((4]- 
ες οἱ ΜοΡ51) καὶ τὸν ἡγάνατον τοῦ Κάλχαντος. οἵ. 014. Ρ- 679: 
ἤρισαν περὶ τῆς μαντικῆς Ο τε Κάλχας καὶ ὃ Μόψος:" ταύτην τὲ γὰρ τὴν 
ἔριν μεταφέρουσιν ἔνιοι. καϑάπερ καὶ Σοφοκλῆς. εἰς τὴν Κιλικίαν, 
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καλέσας ἐκεῖνος. αὐτὴν Παμφυλίαν τραγικῶς. καϑάπερ καὶ τὴν “Ζυ- 

κίαν Καρίαν καὶ τὴν Τροίαν καὶ “υδίαν Φρυγίαν. καὶ τὸν ϑάνατον δὲ 

τοῦ Κάλχαντος ἐνταῦϑα παραδιδόασιν ἄλλοι τὲ καὶ Σοφοκλῆς. 

ΕΛΕΝΗΣΓΆΜΟΣ ΣΑΟΙΎΡΙΚΟΣ 

Αὐϊοῦα, νΟ]. 2. γ. 8090 (ψαδο ΤΟΡΟΥ Ῥποῦίαα. Β10]. Ρ. 458 ἃ 6): 
αὐτὴν μὲν γὰρ ἐὰν ἴδωσι τὴν Ἑλένην. “Ἑλένην λέγω: ϑεράπαιναν μὲν 

οὖν ὑποίαν ἐποίησε Μένανδρος τὴν Φρυγίαν. τῷ ὄντι παιδιὰν ἀπο- 

φαίνουσι τοὺς σατύρους τοῦ Σοφοκλέους. βαίνει Ἴρίίαν ᾿ππτπ5 ἀτδιηᾶ- 

τἰβ απ ΠΟΙ δ ὁομβροχουιηέ, τὰγθὶ ΠΌΤ Ἰμ ΠΔμηΔ ΗΓ}. 

189 

πέπων ἐρινὸς ἀχρεῖος ὧν 
ἐς βρῶσιν ἄλλους ἐξερινάξεις λόγῳ. 

Αἰ ΠῚ. 76.: Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν Ἑλένης γάμῳ τρυπιπῶς τῷ τοῦ 
δένδρου (50. ἐρενοῦ) ὀνόματι τὸν καρπὸν ἐκάλεσεν εἰπών “ πέπων -- 
λόγῳ". πέπων δ᾽ ἐρινός εἴρηκεν. ἀντὶ τοῦ πέπον ἐρινόν. ΟΣ, πον, ἘΠ. 

Ρ. 1205, ὃ: ῥῆμα ἐρινάξειν παρὰ Σοφοχλεῖ. ἔνϑα τὸν καρπὸν τῷ τοῦ 
δένδρου ἐκάλεσεν ὀνόματι εἰπών “ πέπων --- λόγῳ". ν5.1 πέπων ἐρινὸς 
ὡς ἀχρεῖος αὐτὸς ὧν ΒΈΡΡ]οΙ Τουβομτι5. τπϑ] πῃ ἀχρεῖος 46] 6.1 οιπὴ 
Οοθοίο γαϑν. 1,θοΐ. Ρ. 289. πέπων ΑἰΠμοηδοὶ οοαα. ΑΟ οἱ Ἰδπιβιίδεῖα5, 
πέπων δ᾽ Αἰπομδοὶ ΡΥ͂Ι,.. ἐρινὸς Ἐπι5ί.. ἔρενος ΑἸἴΠ. ν5. 3 ἐς ΔΤ]. 
εἰς Ἐπιδί. 

184 
νένωται 

Είσιι. Μ. Ρ. 601, 28: νῶ ϑδῆμα τρίτης συξυγίας. ὡς παρὰ Σοφο- 
κλεῖ. οἷον Ἑλένης γάμῳ νένωται (νένοται Μ). Ηδδγεῖ. 2 Ρ. 667: νέ- 
νωται" ἐν νῷ ἔχει. 

180 
2 ΄ 

οροσαγγαι 

Τ,6χ. τϑί. ροβὲ ῬΒοί. ν. ὀροσάγγης Ρ. 674, 31: ὀροσάγγαι μὲν οὗ 
σωματοφύλακες. ὡς ᾿Ελένη[ς] γάμῳ καὶ Τρωίλῳ. 

180 

πανὸν 

Ῥμοί. Πμοχ. Ρ. 877,39: πανόν: ἀπὸ τοῦ πάντα φαίνειν σχηματι- 
σϑέντα. κατὰ μεταβολὴν τοῦ Φ. Σοφοκλῆς Ἑλένης γάμῳ. Βονίαββο 
πιᾶθο βαρ} ]οπάἃ διπῦ ὁχ Ππιβέ. Π. Ρ. 1189,.26: ὃ ὁ᾽ αὐτὸς (5. φανός) 
καὶ πανός, ἀπὸ τοῦ φαίνειν σχηματισϑείς. φασί. κατὰ μεταβολὴν τοῦ 

Φ. οἷον ᾿ πανοῦχον ἅψαντες φλόγα". Υ. Δ οἰποικίππι Ομ. νο]. 4 ρ. 878. 

ἙΓΠΌΟΝΟΙ 

Οἷο. 46 ορί. ρθη. οὐ. ὁ. 6. 18: 66 Απαγοηπιασμαηι απ Αποραηι αἰεί 
Ερίφοηος [αϊηος γεϑοίρίαηί: 586 Ἰαηιοη ὔμητηι οἱ Ῥαρσινίμην οἱ Αἰ ην 
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»οίις. φιαην Πιινρίάοηι οἱ δορ]οοίοηι Ἰοσιιί. ἘΣρΊσομο. οὐ ΕΥΡΒΎ] θη 
14οὴη ἀγάπα {ππ||556. οἱ. ὙΥ̓ Θ᾽ οἴκου ταρι Ρ. 369 5464. 

187 

φιλεὶ γὰρ ἡ δύσκλεια τοῖς φϑονουμένοις 
νικᾶν ἐπ᾽ αἰσχροῖς ἢ ̓πὶ τοῖς καλοῖς πλέον. 

510}. ΕἾον. 38, 27: τοῦ αὐτοῦ (56. Σοφοκλέους) Ἐπίγονοι (ἐπί- 

πόνοι οοάοχ ΑἹ). “φιλεῖ --- πλέον". ν5. 3 ᾽πὶ] πὸ Α ἴῃ ἰοχία. 

188 

ὦ πᾶν σὺ τολμήσασα καὶ πέρα. γύναι, 
΄ ΚΖ 3 3 . 9. 4ν2 ., Χ 

κάκιον ἄλλ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ἔσται ποτὲ 

γυναικός. εἴ τι πῆμα γίγνεται βροτοῖς. 

δίον. ΕἼοΥ. 78, 51: ταν δα Ἐπίγονοι. “ὦ πᾶν --- βφοτοῖς᾽. 

ν5. 1 γύναι] γυνή ΑΒΜ. νϑ5. ὃ εἴ τι] ἢ εἴ (ἤει ΜῈ τὸ 101]. γίνεται Α. 

189 

ὀλόμενε παίδων, ποῖον εἴρηκας λόγον; 
Λαι. ΧΗῊΙ Ῥ- δδ4 1): ᾿Ανδρονίκου δὲ τοῦ τραγῳδοῦ ἀπ᾽ ἀγῶνό 

τινος. ἕν ᾧ τοὺς ᾿Επιγόνους εὐημερήπει - πίνειν μέλλοντος παρ᾽ αὐτῆς 
(56. Τναϑαίν) καὶ τοῦ παιδὸς κελεύοντος τὴν Γνάϑαιναν προαναλῶ- 

σαι. ᾿ὀλόμενε παίδων ἔφη “ποῖον ---- λόγον ;᾽ ΟΡ ΟΟ] 15 ΕΡΙβΌΠΟΚΒ 

ΑἸ οἱ. Βυα πο π5. 

ΠῚ ἘΡΣ 

190 
᾽ ᾿ ἊΝ ν᾿ αὐ ΤᾺ Χ “ , 
ἐγὼ δὲ πεινῶσ᾽ αὖ προς ἴτρια βλέπω. 

Αἴ. ΧἼΝ ν. 646 1): ἴτριον πεμμάτιον λεπτὸν διὰ σησάμου καὶ 
μέλιτος γινόμενον. μνημονεύει αὐτοῦ --- Σοφοκλῆς Ἔριδι (οἷς ΑΒ, 
ἴριδι ῬῚ “ ἐγὼ --- βλέπω. 

49, 

εὔωρος γάμου 

ΠΟΡΥΟΙ.. 1 Ρ- 1540: εὔωρος γάμος. Σοφοκλῆς ἼἜριδι. ἤτοι ὡραῖος 
(ὥριος να]ρῸ) ἢ ὀλίγωρος᾽ οὕτω γὰρ λέγουσι κατὰ ἀντίφρασιν. ὡς ὃ 

αὐτὸς ἐν Σκυρίαις χρῆται τῷ εὐωριάξειν. Ῥτο γάμος Ἰοροπάτπι 6550 

γάμου ἀοοού ᾿πἰονργοίδ!ο ολίγωρος ὁσίου [αἰδὰ. 

192 
μίαν μίαν 

Απεαίί. ρ. 108, 9: μέαν μέαν: ἀντὶ τοῦ κατὰ μίαν. Σοφοκλῆς 
ἼἜρριδι. 
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ΕΡΙΦΥΛΗ 

ἸνΊΡ ν 1 ΝΥ ΟἹ οκονὸ ἰάθη ἀναῖηὰ ὁδί αίαιιο ἸρΊρο Ι. 

199 

[ὦ] γλῶσσ᾽, ἐν οἷσιν ἀνδράσιν τιμὴν ἔχεις. 
ὅπου λόγοι σϑένουσι τῶν ἔργων πλέον. 

10}. 1)λαιηᾶβο. ρΡοβὲ δῖον. 6]. ». 699, ὃ: οφοκλέους ᾿Εριφύλῃ. 
γλῶσσ᾽ -- πλέον. ν5. 1 ὦ ἁάἀάϊαϊς Πα ονῆιι, 4αὶ ἐν οἵοις ὁοι- 
ἴοοῖς, γλῶσσ᾽ ὡς κενοῖς ἐν οἷ. ΒοΙοἰ ἀουνη, ῥλῶσο᾽ ἐν χκενοῖσιν οἱ 
ἔχει Τὰ ο}08. 

194 
ὅπου δὲ μὴ τἄριστ᾽ ἐλευϑέρως λέγειν 
ἔξεστι, νικᾷ δ᾽ ἐν πόλει τὰ χείρονα. 
ἁμαρτίαις σφάλλουσι τὴν σωτηρίαν. 

ΒΝ: ΕἾἼον. 48,7: τοῦ αὐτοῦ (ϑορ!ιοο]} 185) ̓Εριφύλη. “ὅπου --- σω- 
τηρίαν᾽. νϑ5. 1. τὰ ῥδᾷστ᾽ Πρυῖ, τἄριστ᾽ ὙΥ γείθηθο}". ν5. 2 τη δέν 
Ροοίαᾳ ἤομῃι. 1]. 4,, 576: ἐπεὶ τὰ χεφείονα νικᾷ. οἵ. Ῥοϊδβοιδά, Αποοά. 
ον. Ρ. 68. νϑ5. 8 ἁμαρτίαι οά., ἁμαρτίαις Α͂Ν. 

190 

γήρᾳ πρεπόντως σῶξε τὴν ἐπλρηκίονν 
Βίο0. ΕἾον. 117, 8: Σοφοκλέους Ἐριφύλη. “γήρα -- εὐφημίαν". 

προσόντος οαϊίι!, προσηκόντως ΑΒ, προσόντως Μ., πρεπόντως 
ΒΟΥ 5]. 

190 
ἀρετῆς βέβαιαι δ᾽ εἰσὶν αἱ κτήσεις μόναι. 

510}. ΕἾοΥ. 1,.1: Σοφοκλέους ᾿Εριφύλης. “ ἀρετῆς ---- μόναι. 

10. 

ἀνδρῶν γὰρ ἐσϑλῶν στέρνον οὐ μαλάσσεται. 
σἴοΌ. ΕἼον. 7, 1: Σοφοχλῆς ᾿ἘΕριφύλῃ. ἀνδρῶν -- μαλάσσεται". 

οΚ. Μοη. πποη. 81: ἀνδρὸς πονηροῦ σπλάγχνον οὐ μαλάσσεται. 

198 

πῶς οὖν μάχωμαι ϑνητὸς ὧν ϑείᾳ τύχῃ; 
ὅπου τὸ δεινόν. ἐλπὶς οὐδὲν ὠφελεῖ. 

δίον. ΕἼον. 99, 30: Σοφοϊλέους Ἐριφύλη. πῶς ---. ὠφελεῖ". 1η- 
τοΥραπροθδία πῶς ---- τύχῃ, ὅπου τὸ δεινὸν ἐλπὶς οὐδὲν ὠφελεῖ ; 

109 
» ᾽ ΡῚ ΄ [χ᾿ ᾽ Ἁ ΄ 

ἀπελὃ ἕκείνης ὑπνον ἰατρὸν νόσου. 
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ΟἸΘΠΙΘῚ5 ΑἸΟΣ. δίσοιῃ. ΥἹ Ῥ᾿ 14]: λάβοις δ᾽ ἂν ἐκ παραλλήλου ὑπο 
Εὐριπίδου μὲν ἐκ τοῦ Ὀρέστου ἡ ῶ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον.. ἐπίχορ ον 
νύσου-. Συφοκλέους δὲ ἐκ τῆς “Ἐριφύλης. ᾿ἄπελϑ' --- νόσου. ὙΑ]- 
ΟΚΘΠΆΡΙΤΒ οἷ. : ἀπελϑ᾽ - ἐκείνης ὕπνος ἰατρὸς νόσου. 1 οΥδα 556 ἀπελϑε- 
κινεῖς ὕπνον ἰ. ν. Ἰορϑηάσππη, οἱ παπα ἀἸββίπη 116. οϑ ἐξ ὕπνου κινεῖν 

δέμας Επιν. Βάςοῖ. 690. 

200 
Ἁ Χ 2 ,ὕ Ρ -»Ὕ 

καὶ γὰρ “ργείους οφῶ 

Ῥγοόνουθ. ἀρΡοπά. ὃ, 88: καὶ γὰρ ̓ Αργείους ὁρᾷς" αὕτη Σοφό- 
φόρον πεποίηται γὰρ Ἐριφύλη πρὸς ““λκμαίωνα λέγουσα “ καὶ --- 
ὁρῶ. εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ἐχτενῶς πρὸς ὁτιοῦν βλεπόντων καὶ κατα- 
πληκτικόν τι δοκούντων δρᾶν. οἵ δὲ ἐ ἐπὶ τῶν εἰς κλοπὴν. ὑπονοουμέ- 
νῶν" κωμῳδοῦνται γὰρ ᾿Δργεῖοι ἐπὶ κλοπῇ. ὥσπερ καὶ Σοφοκλῆς 
ἐχρήσατο. 

ΕἘΡΜΙΟΝΗ 

πρι. Οα. Ρ- 1479, 10: Σοφοχλῆς δέ, φασίν. ἐν Ἑρμιόνῃ ἱστορεῖ 
ἐν Τροίᾳ. ὄντος ἔτι Μενελώου ἐκδοϑῆναι τὴν Ἑρμιόνην ὑπὸ τοῦ Τυν- 
δάρεω τῷ ρέστῃ: εἶτα ὕστερον “ἀφαιρεϑεῖσαν αὐτοῦ ἐκδοϑῆναι τῷ 
Νεοπτολέμῳ κατὰ τὴν ἐν »Ἱ φοίᾳ ὑπόσχεσιν" αὐτοῦ δὲ Πυϑοῖ ἀναιρθε- 
ϑέντος ὑπὸ Μαχαιρέως. ὅτε τὸν ᾿Ζπόλλω τινύμενος τὸν τοῦ «πατρὸς 
ἐξεδίκει φόνον. ἀποκαταστῆναι αὖϑις αὐτὴν τῷ Ὀρέστῃ" ἐξ ὧν γενέ- 
σϑαι τὸν Τισαμενὸν φερωνύμως οὕτω χκληϑέντα σαρα τὴν μετὰ μένους 
τίσιν, ἐπεὶ ὃ πατὴρ ᾿Ορέστης ἐτίσατο τους φονεῖς τοῦ ᾿Δγαμέμνονος. 
δάση Ῥυονῖτ5 ὅθ]. Οά. Ζ. 4. οὗἁ, 5680]. ἔπι. Οὐ, 1649, αθὶ Νοο- 
ῬίοΙοΩΪ τηον5 ὁχ σὶρ 46. οἱ ῬΠογθογάθ παυγαύθι οὐ παθο δἀάπη- 
{π|: ταῦτα γενεαλογεῖ καὶ Σοφοκλῆς. 

201 

ἀλλ᾽ ὦ πατρῴας γῆς ἐπ εμύνα, πέδον 

ΒΊΒΡΠΕΝΗΣ ῬγΖ, Ὁ. 25, ἃ: ἁγυιά --- τὸ τοπικὸν ἀγυιαῖος. Σοφοκλῆς 
Ἕρμιόνῃ "ἀλλ᾽ -- πέδον". ἀγυιαῖον οἱ. ΜοΙποκίαβ. 

202 
γνωστὸς 

Απεϊαί. Ρ. 87, 35: γνωστός" ἀντὶ τοῦ γνώριμος. Σοφοκλῆς 'Εἰρ- 
μιόνη. 

ΕΎΜΗΛΟΣ 

Εὐμήλῳ Ἠανρ., ἀμήλῳ ἩΟΒΥ ΟΝ ὁοάοχ: Ἀ]105 ἀν διηδ 5 ἰοβίο 

0 ΠΑ ΡΟΤΉτΙ5, Ὠρῆπὸ 46 δὐριπποηίο {{{π|πῸ ὁομἸΘοἴπΓτη. ΔΡΟΥΪ, 

ῬΙΊοΙ ΠΟ] ἀππι5 ᾿Δμύκῳ 50 οππιτη Θ556. ΘΟμΙΘΟΙ, 
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209 
ἀσάμινϑδηος 

ΠΟΒγοἢΝ. 1». 159: αἵματος σαι ἴάρηα (αἱματώσασαι ἄρηας, 604.}" 

αἵματος κορέσαι τὸ δόρυ. ἢ αἵματι μολῦναι καὶ χρῶσαι « αὐτό. “ἄση 

γὰρ ἢ ῥυπαρία. ὅϑεν χαὶ ἀσάμινϑος (ἀσάμεϑα οο4.), ἐν ἢ τὴν ἄσην 

μινύϑοντες (μηνύϑοντε οοα.) ἐνεορεῖ (ἐλούοντο ὁοννῖρι1). Σοφοκλῆς 

Εὐμήλῳ (ἀμήλῳ οοἄοχ). 

204 

χαϑελῶν 

Ἠδυροον. Ρ. 104,18: καϑελῶν -- ἀντὶ τοῦ ἀνελὼν ἢ ἀποκτείνας. 
ἐχρήσαντο δὲ οὕτω τῷ ὀνόματι, καὶ ἄλλοι. ὡς καὶ Στησίχορος ἐν ᾽Ιλιο- 
περσίδι. καὶ Σοφοκλῆς ἐν Εὐμήλῳ. οἷ δ. Τρχ  ν». 155. (ϑυ]ά, Υ. 
καϑελών δὲ ζοῃ. Ἰμοχ. ν. χαϑελών γ. 1165): καϑελών᾽ ᾿Δημοσϑένης 
ἀντὶ τοῦ ἀνελὼν ἤτοι ἀποχτείνας. καὶ Στησίχορος καὶ Σοφοκλῆς. 

ΕΥΡΥΆΛΟΣ 

πος Βιρϑὶ ὁ. 9: Περὶ Εὐίππης. ἱστορεῖ Σοφοκλῆς Εὐρυάλῳ. 
Οὐ μόνον δὲ Ὀδυσσεὺς περὶ Αἰόλον ἐξήμαρτεν. ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν 

ἄλην, ὡς τοὺς μνηστῆρας ἐφόνευσεν. εἰς Ἤπειρον ἐλϑὼν χϑηστηρίων 
τινῶν ἕνεχα τὴν Τυρίμμα ϑυγατέρα ἔφϑειρεν Εὐίππην. ὃς αὐτὸν 
οἰκείως τε ὑπεδέξατο, καὶ μετὰ πάσης προϑυμίας" ἐξένιξε. παῖς δὲ αὐτῷ 
γίνεται ἐχ ταύτης Εὐρύαλος. τοῦτον ἡ μήτηρ. ἐπεὶ εἰς ἥβην ἦλϑεν. 
ἀποπέμπεται. εἰς ᾿Ιϑάκην συμβύλαιά τινα δοῦσα ἐν δέλτῳ κατεσφρα- 
γισμένα. τοῦ δὲ Ὀδυσσέως κατὰ τύχην τότε μὴ “παρόντος Πηνελόπη 
καταμαϑοῦσα ταῦτα καὶ ἄλλως δὲ ,προπεπυσμένη τὸν τῆς Εὐίππης 
ἔρωτα. πείϑει τὸν Ὀδυσσέα παραγενόμενον .- πρὶν ἢ γνῶναί τι τούτων 

ὡς ἔχει. καταχτεῖναι τὸν Εὐρύαλον. ὡς ἐπιβουλεύοντα αὐτῷ. καὶ 
Ὀδυσσεὺς μὲν διὰ τὸ μὴ ἐγκρατὴς φῦναι μηδὲ ἄλλως ἐπιεικὴς αὐτό- 
χειρ τοῦ παιδὸς ἐγένετο. καὶ οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἢ τόδε ἀπειργά- 
σϑαι πρὸς τῆς αὐτὸς αὑτοῦ γενεᾶς τρωϑεὶς ἀχάνϑη ϑαλασσίας τρυγόνος 

ἐτελεύτησεν. οἴ. Ἐπιδι. Οα. }. 1196, 52: “Σοφοκλῆς δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς 
(5ο. οχ Επὶρρα) Εὐρύαλον ἱστορεῖ. ὃν ἀπέχτεινε Τηλέμαχος. Τὰ Ῥαΐ- 
{Π6ῊΪ] νου 15. ΘΧΈΘΙΠΪΒ. 5ΘΠ ΔΙ ΠΙΤῚ ΟΡ ΠΟ] οτιπι 

τρωϑεὶς ἀκάνϑη τρυγόνος ϑαλασσίας 
ἈΘΉΏΟΒΟΘΥΘ 5101 ν δι δύ Μϑιηο κί. 

ἘΥΡΥΞΑΆΚΉΣ 

Ἐπαβάθιῃ {{{π11 ἐγαρ ΘαἸα πὴ Θοιηροβι [.. Αἰέπιβ ἔονυίαβθθ ὅόρμο- 
ΟἸ 6. ᾿τηϊζαΐτι8. 

: 20ὃ 
ἀδόξαστον 

ΟΡ ΟΝ. 1 0.97: ἀδόξαστον - ἀνέλπιστον. Σοφοκλῆς Εὐρυσάκῃ (εὐ- 

θησά οςοα46Χ). ΕΑΌα]α 6 πουΐπ 6 ομἶθ50 θδάθηι Απθοά, ΒΟΚΚ, Ρ. 344, 38. 
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ΗΡΑΚΛῊΣ ἘΠῚ ΤΑΝ ΆΡΟΟΤ ΣΑΥΞΌΡΙΚΟΣ 

Τὸ {115 48]. οἰζδηίαν, Ἡρακλῆς, Ἡρακλῆς σατυρικός. Ηρακλεΐσκος. 
ἐπὶ Ταινάρῳ σάτυροι.- ἐπὶ Ταιναρίοις : ῬΤΟΡΆΡΙ]6 οδὲ παϊὸ ἀγδιηδῖ 
Ἰηϑουρίθπη ἔπῖ556 Ἡρακλῆς ἐπὶ Ταινάρῳ. “Ἤοτγοα]ο5 πὶ ᾿ΠΔοπμᾶγο δὰ 
᾿ογὸ5 ἀοϑοθηα δα θυθϑυιπη ἴῃ πόθι θαἀποθηάήπηῃ: ᾿ἴηὸ Γἀθ1186 
βαίγγϊοαθ ποηθὴ οὐ δυριτηθηίμ.᾽ ΤΟΥΡΙΝΒ. ΟἸιουῖ Ρανίοβ. ΠοΙοί!- 
Ριι5 Ἰηδη ἀαἴὰ 8 [1556 τη αϊοαῖ Ἐπιϑῦ. 1]. Ρ. 2097. 57: ἐν γοὺν τοῖς Ἥρῳ- 

διανοὺῦ εὕρηται, ὅτι Εἵλωτες οἱ ἐπὶ Ταινάρῳ σάτυροι. 

200 

. συνέλεγον τὰ ξυλ᾽, ὡς ἐκκαυμάτων 
μή μοι μεταξὺ προσδεήσειεν 

ῬΟΙαχ 10. 110: προσϑετέον δὲ τῷ μαγείρῳ καὶ ξύλα καύσιμα καὶ 
"ληματίθας καὶ ἐκκαύματα. εἰπόντος Σοφοκλέους ἐν Ἡρακλεῖ σατυ- 
οικῷ " συνέλεγον --- προσδεήσειεν᾽. 01 ἐχκαύματα ἰορίσαιν; ἐκκαυμά- 
τῶν ἰάριῃ 7, 110: φιτροὺς δὲ τούτους λέγει ἡ ποιητικὴ φωνή" ἐκκαύ- 
ματα δὲ Σοφοκλῆς ἐν Ηρακλεῖ σατυρικῷ “ συνέλεγον τὰ ξύλ᾽, ὡς ἐκ- 

καυμάτων μή μοι τ». 

207 

τρέφουσι χρήνης φύλακα χωρίτην ύφιν. 

Θ ΘΡΠΔητιβ θυ. Ρ- 699, 12: χώρα ---- ὅϑεν τὸ χωρίτης -- Θορομδῆς 
Αἰγεῖ ---- καὶ ἐν ᾿Ηρακλεῖ ̓  στρέφουσι κρήνης φύλλα καὶ χωρίτην ὄφιν. 
[ὰ Πρτὶ; ἐν Ηρακλεῖ σ: ((. ὁ. σατυρικῷ) “ τρέφουσι κρήνης φύλακα χ. 
ὄφιν ΤΔοοθ5ῖπ5. 

208 

Κυκλώπιον τροχόν 

ἨΘργ οι. 2». 872: κύκλους καὶ τροχούς τὰ τείχη. τροχὸν δὲ τὸ 

τεῖχος. ὡς Σοφοκλῆς Ηρακλεῖ (ἡρακλέα φο4οΧ) ἡ κυκλώπιον τροχόν. 

209 

κρεῖσσον ϑεοῖς γὰρ ἢ βροτοῖς χάριν φέρειν. 

ὐὐοῦ, ΒΊΟΣ, 8, 9 Ρ. 47, 24: ἐκ τοὺ ᾿Ηρακλεΐσκου σατουρίκης. 

“ κρεῖσσον ---- φέρειν. Ἡϊαπάστη νϑεϑαχτι οτ. Ροοίδο οἱ ἔψθυϊαο πο- 
χαΐπο παροῖ ΕἸουΙ]ορ. Τ,οἷ4, 98 ἴῃ ῬΊ110]. νο]. 6 Ρ. 687. 

210 

τὸν δρῶντα γάρ τι καὶ παϑεῖν ὀφείλεται. 

Οτΐοι ΕἼον. 6, 6 Ρ. 49, 18: ἐκ τοῦ Ηρακλεΐσκου Σοφοκλέους. τὸν 

δρῶντα -- ὀφείλεται". θμ. Ροοίδο ποι. ὅ6 801. Ῥιπά. Νοιι. 4, 51: 

παρὰ τοῦτο ὃ τραγικός “τὸν δρῶντά πού τι καὶ παϑεῖν ὀφείλεται". 

Λυγίδῃ. χρ. ΑἸοχ. 6, 18, ὁ: καί τι καὶ ἰαμβεῖον ἐπειπεῖν" τὸν δὲ 

νοῦν εἶναι τοῦ ἰαμβείου, ὅτι τῷ τι δρῶντι καὶ παϑεῖν ἐστιν ὀφειλόμε- 

δν 
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Ἁ ᾿ - -» Ὁ " - ᾽ ν ΄ 

νον. Ῥτὸ τὸν δρῶντα (νο] τῷ δρῶντι) Βτοναοιι5. οἵ "ΠΟ ΟΡ]Ή]π5 ὁρά- 

σαντι ρυδοθοπέ: νι ΔΟΒΟΒΎΙ ἔν, 4484 

211 

τοιγὰρ ἰώδη φυλάξαι χοῖρος ὥστε δεσμίων. 
Αἴ. ΙΧ Ρ. 8750 Ὁ: χοῖρον δὲ Ἴωνες καλοῦσι τὴν ϑήλειαν. ὡς 

Ἱππῶναξ ---- καὶ Σοφοχλὴῆς ἐπὶ Ταιναρίοις " τοιγαριώδη φυλάξαι χοῖρος 

ὥς τε δεσμίων". [τὰ ΠρνῚ, ἃ ΠΟΥ ΒΟΥ ΠΡ πι ἃ, 0}. ΔΤΙΒ115. 511}. 1 11}- 

ἔπτη ἀἰδοράοτγο. τὸν γὰρ ἰώδη ((ὑοννοντπι ἰμ 6] ορὶ ᾿π 06 }}5) διιαδι 
Βουρ κῖτβ. χοῖρον ὥστε δεσμίαν (ΒΔ. Ομτι8. 

212 

ἀλαλίαν 

ΗΡΥο. 1 Ρ. 217: ἀλαλίαν: πονηρίαν. ἀταξίαν. Σοφοκλῆς ἐπὶ 
Ταιναρίοις (ἐπὶ παιενάροις οο4ο6Χ). 

219 
ἀργέμων 

ΗΘ ρυοΙι. 1 Ρ. δ1Ά5: ἀργέμων" τῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς λευκωμάτων 
οἵ δὲ ὀφϑαλμιῶν (ὀφϑαλμῶν οοἄοχ). «Σοφοκλῆς ἐπὶ Ταινάρῳ σα- 
τυρικῷ. 

214 
οὐ κωφεῖ 

ῬΠιοί. Τ,6χ. Ρ. 809, 35: οὐκ ὥφιξεν οὐ βλάπτει. Σοφοκλῆς ἐν ἐπὶ 
Ταινάρῳ (τεράρωι δοά. ) σατύροις. Αἱ ποχσος 2. Ρ. 812: οὐ κωφεῖ- 
οὐ βλάπτει. οὐ πηροῖ. ἴθ]. Ρ. 403: κωφεῖ" κακουργεῖ. βλάπτει. κω- 
λύει. πηροῖ. οὐ κωφητέος βλαπτέος. 

ἨΡΊΡΟΝΗ 

Τϊαβάθῃν {ϊ{π|11 ἰταροθαάϊαηῃ 1... Αἰὐπι8 ΘΟ ΡΒ. 

21 
ἃ δὲ 

δόξῃ τοπάξω. ταῦτ᾽ ἰδεῖν σαφῶς ϑέλω. 
ΡΠιοῦ. ΤΟΧ. Ρ. ὅ95,9: τοπόξειν" οἷον στοχάξεσϑαι; ἐνθυμεῖσϑαι. 

ὑπονοεῖν - καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν ᾿Ηριγόνῃ " ἃ δὲ --- ϑέλω᾽. ἘδγΘ 
οδάοθπι Εέγτη. Μ. ρΡ. 762, 18 οἱ ϑυἱά. ν. τοπαάζειν. 

210 
νῦν δ᾽ εἰρὴ ὕποφρος ἐξ αὐτῶν ἕως 
ἀπώλεσέν τὲ καὐτὸς ἐξαπώλετο. 

γοίδη. (]ο85. ΠΙρροον. Ρ. 874: ὑποφρον᾿ κρυφαῖον .. ὡς φησὶν 
ὃ Ταραντῖνος. μαρτυρεῖ γὰρ ὃ “Συφοκλὴς ἐν Σμηριγόνῃ λέγων “ νῦν 
δ᾽ --- ἐξαπώλετο᾽. μέμνηται ὃ αὐτὸς καὶ ἐν Ἰφιγενείᾳ. καὶ ὃ Ἵππο- 
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κθάτης δὲ σαφὲς ποιεῖ λέγων “οὐϑὲν ὅττι καὶ ὑποφρον καὶ ἔχον περὶ 
αὐτὸ ϑαλάμας᾽. ἩἹρροονδεῖβ. ΠΡ] (περὶ τέχνης ὁ. 10 νο]. 6 Ρ. 18 
Τ τιν.) ρυδοθομῦ ὕπαφρον. πο ρον ὕπουλον. μὴ φανερόν ἰπίουρτο- 
ἴδηξαν ἸΘ χ᾽ οοργάΡ (ΡΠοί. Ἡ 65 γ0}..). 1)6 ΟΡ] 6115 ἱπαρηηθηΐο, ἈΠ] 
ὕπορφνος ΡΤΟΡοβυ ΕΠ] αἴπι8, ἢ1] αἰπητηο. γ8. 3 ἀπώλεσέ τε καὶ 
αὐτὸς ἐξαπώλετο οαϊταν. 

ΘΑΜΥΡΑΣ 

Ατἀοθαμη ΠΟ 5. ἔουτηδηη ἰοβέαι ΟὙΎἽΠπ5 Αποοα. Ρᾶνῖβ. νο]. 4 
Ρ. 188, 14: Θάμυρις κυϑαρ[ῳδ]ὸς Θρα[κιϊκὸς δύυσφημος" ᾿Δ4ττικοὶ ἊΣ ὦ 0 
ΕΠΛΑΣ (ϑαμυράς οο4.). Φαδπι ἔουτηδιη Ῥ]αῦο οὐ 4111 ἐπϑηΐαν. Π)γὰ- 
τηδεϊ5. ἀνριπηθηξιση. ἔπ| ὀουλαμηθη ᾿ΠΠδτηγναθ οτπὶ Μτιβ15. ἰαἰζατη, 
αυ80 χολωσάμεναι πηρὸν ϑέσαν. αὐτὰρ ἀοιδὴν ϑεσπεσίην ἀρέδοντο 

καὶ ἐκλέλαϑον κιϑαριστύν (Π. Β., 899 54.) ΑἸ. 1 Ρ. 20 ΒΕ: ΣΌφο- 
κλῆς --- τὸν Θάμυριν διδάσκων εὐ ξὺΣ ἐχιυϑάρισεν. γιὰ ΟΡ. Ρ. 127, 
26 γορίοσι.: φασὶ δ᾽ ὅτι καὶ κιϑάραν ἀναλαβὼν ἐν μόνῳ τῷ ΤΕ 
νῳδῷ οἷ. ὙΥΘΙΟΚονιβ 46 Τιαρ. Ρ. 425) Θαμύριδί ποτε ἐκιϑάρισεν. 
ὅϑεν καὶ ἐν τῇ ποικίλῃ στοὰ μετὰ κιϑάρας αὐτὸν γγεγράφϑαι. 6 
Ῥουβομἃ ΤΊιαιγτδο εἴ. Ροΐπιχ 4, 14]: τὰ δ᾽ ἔκσκευα πρόσωπα 
᾿Αχταίων ἐστὶ χερασφόρος. ἢ Φινεὺς τυφλός. ἢ Θάμυρις τὸν μὲν ἔχων 
γλαυκὸν ὀφϑαλμόν. τὸν δὲ μέλανα. 

217 

Θρῇσσαν σκοπιὰν Ζηνὸς ᾿ϑῴου 

Ἐπιβί. Η. Ρ. 858, 40: ὅτι δὲ Θρᾳκικὸς καὶ ὁ Ἄϑως --- δηλοῖ, φασί, 
Σοφοκλῆς ἐν Θι  οῦδι Θρήισσαν εἰπὼν σκοπιὰν Ζηνὸς ᾿άϑῴου. 

218 

πηκταὶ δὲ λύραι καὶ μαγάδιδες 
τά τ᾽ ἐν Ἕλλησι ξόαν᾽ ἡδυμελῆ 

ΑΙ. ΧΙΝν Ρ- 687 Α Ὧο ν. μάγαδις ἀϊδραίαμπδ: «Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν 
Θαμύρᾳ “ἡ πηκταὶ --- ἡ δυμελῆ᾽. Ῥ]Πιοίϊιθ [,6Χ. Ρ. 339, 16: μαγαδις" 

" 

ψαλτικὸν ὄργανον. οὕτω Συφοκλῆς. ν5. 1 πηκταί] πυχταὶ ΒΡ. καὶ 
μαγαδῖδες 5οΥ1010 ΜοΙποἸςῖτι5. ὐτη. ὃ Ρ. 179. 

219 

τρίγωνος 
ΔΏΙ. ΙΝ 168 1τὺς μνημονεύει δὲ τοῦ τριγώνου τούτου καὶ Σοφο- 

κλῆς ἐν μὲν Μυσοῖς ---- καὶ ἐν Θαμύρᾳ. 

220 

πρόποδα μέλεα τάδ᾽ ὅσα κλύομεν 
τρύχιμα βάσιμα χερσὶ πόδεσσιν. 

ται. οο4. Βο4]. ἴῃ. Απροα, ἸῬαγῖ5. νο], 4 Ρ. 188. ποί.: Σοφο- 
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κλῆς ἐν τῷ Θαμύριδι φησί ᾿ πρόποδα --- πόδεσι᾽. ΛΑποοᾷ, ΔΜ. 1 
ΤΙ. ΚΟ Π1 Δ μα]. Δ. {11 8115 1848) Ρ. 8, 10: κέκληται ὡς ἀπὸ τῶν 
χορῶν χορεῖος παραγωγῶς (παραγώνως οοᾶ!). ὃ γοῦν Σοφοκλῆς ἐν 
Θαμύρᾳ φησί (σοφοκλὴς τὰ ϑάμυρά φησι “Θοἀ6Χ) “ πρόσωδα ---- πό- 
δεσσιν". νΒ. 1 πρόποδα μέλεα τὰ δ᾽ ὅσα κλύομεν οοὔ, Βο΄]., πρόσωδα 
μέλεα τάδε σὲ κλαίομαι οοα. ΑἸῦν. Ἐουίαββο πρόσοδα μέλεα βόρβο- 
05 αἰχῖς πὰ να]ρὸ προσόδια ἀρρο]] μίαν. ν5. 3 χερσὶ πόδεσσιν] χέ- 
ρεσι πόδεσι οοά. ΒΟΑ͂Ι. 

221 

οἴχωκε γὰρ κροτητὰ πηκχτίδων μέλη 
λύρα μοναύλοις τὲ χειμωντεῶς 
ναὸς στέρημα κωμασάσης. 

Αι. ΤΥ Ρ. 1 ὅ Ε΄: τοῦ δὲ μοναύλου μνημονεύει, Σοφοκλῆς μὲν ἐν 
Θαμύρᾳ οὕτως "“ οἴχωχε --- κωμασάσης᾽. ᾿ἡφαρὼς δ᾽ ἐν Πανὸς γοναῖς 
πρξ. γβ. 3 οἵ. ῬΟΠαχ 4, 15: “μόναυλος" μέμνηται μὲν αὐτοῦ Σοφοκλῆς 
ἐν Θαμύριδι. τὸ δὲ εὕρημά ἐστιν “Αἰγυπτίων. ῬομΡία ΒΆ τη λύρα μόν- 
αυλοί 8᾽ οἷς ἐχαίρομεν τέως. 4πδο ΒΌΒΡΙΟΙΟ 8] νϑύδ 810, πὰς τϑἕδ- 
τ μάπιη ἔιουὶ ἤν. 993. ν5. ὃ ναός τ᾽ ἔρημος οἵ. ὙἀρτοΥ, 

222 

τὸ κοῖλον Ζργος οὐ κατοικήσαντ᾽ ἔτι 
Ξ9Π0]. ϑοΡΠ. Οφά. Ο. 878: πολλαχοῦ τὸ “ἤργος κοῖλον φασί. κα- 

ϑάπερ καὶ ἐν Ἐπιγόνοις “ὃ τὸ κοῖλον --- ἔτι᾽ καὶ ἐν Θαμύρᾳ (Θαμυρία 
ΠΠ0ν1) : ἐκ μὲν ᾿Εριχϑονίου ποτιμάστιον ἔσχεϑε κοῦρον Αὐτόλυκον πο- 
λέων κτεάνων σίνιν “4ργεϊ κοίλῳ". Ἐπιγόνοις οὐ Θαμύρᾳ ἰτδμηβρο- 
πρηἄδ 6556 στα ἹΚἸΡΟΒΠοὔπιι5. ἘΡΙΡΟμΟΒ. οοποθάθβ ἀ101 Θγο]] αη 
ΟΔΥΠΊΘΏ. 

229 
κάνναβις 

᾿Ἀπεαδῖί. Ρ. 106, 237: κάνναβις. Σοφοκλῆς Θαμύρᾳ. Ἡρόδοτος 
τετάρτῳ. 

224 

ῥηγνὺς χρυσόδετον κέρας. 
ῥδηγνὺς ἁρμονίαν χορδοτόνου λύρας 

ΡΙαΐ. Μον. ρ. 455 ἣν ὀργιξόμεϑα, καὶ πολεμίοις καὶ φίλοις καὶ 
τέκνοις καὶ γονεῦσι καὶ ϑεοῖς νὴ Δία καὶ ϑηρίοις καὶ ἀψύχοις σκεύεσιν. 
ὡς ὃ Θάμυρις “ἡ δηγνὺς χρ. --- λύρας". ϑορποοῖ! Ἰοσῦτη νἱπάϊοανῖ 
ΒυαμοΚῆιβ. 

22. 

μουσομανεῖ δ᾽ ἐλάμφϑην δακέτῳ. ποτὶ δειρὰν 
ἔρχομαι δ᾽ ἔκ τε λύρας. ἔκ τε νόμων. 
οὖς Θαμύρας περίαλλα μουσοποιεῖ. 

ΤΗΛΟ. ΘΕΆΑΚΟ. ἘΝΑΘΜΕΝΤΑ. 10 



140 ΞΟΡΗΟΟΙΙΒ 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 1098 Ὁ: τὰ “Σοφοκλέους περίεισιν ὃ ἄδων “ μουσομανεῖ 
--- μουσοποιεῖ᾽. καὶ νὴ Δία Εὔδοξος καὶ ᾿Δρίσταρχος καὶ ᾿Δρχιμήδης. 
νβ. 1 ἐλάμφϑην)] ἐϑάλφϑην οἰ. Βγαμποκ. δ᾽ ἂν καὶ τῷ] δ᾽ ἂν καὶ τὸ 
ὁο4. Ηδι]., δακέτῳ Βτιποῖκ. νβ. ὃ οὐ Θ. περὶ ἄλλα Πριϊ, οὖς Θ. πε- 
οἰαλλα τ ενάσαηε: Τοῦ. πομαπηι οηθη δίμβ. 

ΘΉΣΕΥΣ 

Ηδπς ἐἈΡα] αι. 4111 ἃὉ Αθρθο, 811 ἃ Ῥπαρθάνα ἀἰνθύβδηι [π|556 
ποραηΐ. 

220 

ὀμπνίου νέφους 
ῬΠοί. Τμ6χ. Ρ. 842,11 οἱ Βα4αθ: ὄμπνιον (ὕπνιον Ῥ]ιοί.) νέφος" 

μέγα. πολύ. ηὐξημένον. Σοφοκλῆς Θησεῖ. ΡΙιοῦ. Τιοχ. Ρ. 886, ἽΣ 
ὀμπνίου νέφους" μεγίστου. ἨἩβγοῖι. 3 Ρ. 7571: ὀμπνείου νέφους - με- 
γάλου. πολλοῦ. ηὐξημένου. 

ΘΥΕΣΤΗΣ ΕΝ ΣΙΚΎΟΝΙ τ ΘΥΕΣ ΤῊΣ ἈΘΒΥΎΠΑΌΒΟΣ 

ῬΥΙΟΥ5. ἀγδιηαῦβ δοίϊο ϑηβισοθαίαν ἸογομΘ, ροβίθυϊου δ Αὐ- 
815. δυαβαθιθ ἀτρυμηθηΐιτη Θ0]Π]ΡῚ ροΐοβί 6Χ ΗγΥρῖμὶ ἔα. 88.’ 
ΒΕΥΝΟΚΙΥΒ. ΟἿ, Ὁ ῖο ΟΠ Υϑορί. δ6, 6:- ὅτι μὲν γὰρ διὰ χρυσοῦν 
πρύβατον ἀνάστατον συνέβη γενέσϑαι τηλικαύτην οἰκίαν τὴν Πέλοπος. 
οἵ τραγῳδοὶ φασίν. καὶ κατεχόπη μὲν τὰ τοῦ Θυέστου τέκνα. τῇ Πε- 
λοπίᾳ δὲ δ πατὴρ ἐμίχϑη καὶ τὸν Ἅἴγισϑον ἔσπειρεν" οὗτος ἣ ἀπ- 
ἔχτεινε “μετὰ τῆς Καὶ λυταιμνήστρας τὸν ᾿Δγαμέμνονα -- τούτοις δὲ οὐκ 
ἄξιον ἀπιστεῖν. ἃ γέγφαπται μὲν οὐχ ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀνδρῶν. Εὐ- 
ριπίδου καὶ ἐῶ  μάνυς λέγεται δὲ ἐν μέσοις τοῖς ϑεάτροις. 

2] 

σοφὸς γὰρ οὐδεὶς πλὴν ὃν ἂν τιμᾷ ϑεός. 
ἀλλ᾽ εἰς ϑεοὺς ὁρῶντα, κἂν ἔξω δίκης 
χωρεῖν κελεύῃ. κεῖσ᾽ ὁδοιπορεῖν χρεών" 

αἰσχρὸν γὰρ οὐδὲν ὧν ὑφηγοῦνται ϑεοί. 
Οτΐομ ΕἾον. ὅ, 10}. 47, 26: ἐκ τοῦ α΄ Θυέστου. “ σοφὸς --- ϑεοί᾽. 

ν8. 1. οἵη. ροοίδο οὐ δ}. πομι. παθοὺ ΒἼ]ο.1]. 1,614. 99 ἴῃ. Ῥ.1]Ο]. νο]. 
6». ὅ87, 01 ρτὸ τιμᾷ Ἰορίσαν τιμήσῃ. 

ἣν 228 
ἀμόρφωτον 

ἩΘργοΠ. 1 0. 389: ἀμόρφωτον: ἀδιατύπωτον. Σοφοκλῆς Θυέστῃ 
τῷ ἐν Σικυῶνι. 

229 

ἀποπλήκτῳ ποδέ 
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ΠΠΟΒΎ οἷν. 1 Ρ. 477: ἀποπλήκτῳ ποδί" μανιώδει. Σοφοκλῆς Θυέστῃ 
Σικυωνίῳ. 

᾽ ΄ 290 

αὐτόμοιρος 

ΠΠΟΒ ον. 1». 627: αὐτόμοιρος (αὐρόμαρος οο4.}" μονόμοιρος. Σο- 
φοχλὴς Θυέστῃ Σικυωνίῳ (σικυωνία οοά.). 

291 
αὐτόφορτοι 

Ἡβυ οι. 1 Ρ. 680: αὐτόφορτοι " αὐτοδιάχονοι, κυρίως δὲ οἵ ἐν τοῖς 
ἰδίοις πλοίοις. Σοφοκλὴς Θυέστῃ Σικυωνίῳ (σικυωνία οοά.). 

292 : 
ἐπαίνους 

ΗΘβγοΙι. ΤΡ. 1806: ἐπαίνους" - τὰς κρίσεις. καὶ τὰς συμβουλίας. 

καὶ τὰς ἀρχαιρεσίας (ἀρχεσίας οοά. ): ἀρφοκλδο Θυέστῃ Σικυωνίῳ (σι- 

κυννίω ςο4.). χαὶ ἀλκέοι ταῖς ἐπαινήταισιν (ἴα οοα.). 

293 
ἀφωσιωμέναι 

ΩΝ Ι ν. 648: ἀφοσιωμέναι" ἀνόσιαι. ἄποϑεν τοῦ ὑσίου γεγε- 
νημέναι. Σοφοκλῆς Θυέστῃ β΄. οἴ. Ρ. θ54: ἀφωσιωμένε: ἄποϑεν τοῦ 
ὁσίου ἀφωρισμένε. 

294 

ηγομὴν 
Ηδρυ οι. 1 Ρ. 1601: ἠγόμην διῆγον. Σοφοκλῆς Θυέστῃ δευτέρῳ. 

290 
ἔστι γάρ τις ἐναλίέα 

Βὐβοιὶς αἶα: τῇδε βάκχειος βότρυς 

ἐπ᾿ ἡμὰαρ ἕρπει. πρῶτα μὲν λαμπρᾶς ἕω 

κεκλημάτωται χλωρὸν οἰνάνϑης δέμας" 

εἶτ᾽ ἡμαρ αὔξει μέσσον ὄμφακος τύπον. ῦ 
γλυκαίνεταί τε κἀποπερκοῦται βότρυς" 

δείλῃ δὲ πᾶσα τέμνεται βλαστουμένη 
[καλῶς] ὀπώρα κἀνακίρναται ποτόν. 

Κ601. Ἐπαν. ῬΊιοοα. 227: Σοφοκλῆς δὲ ἐν Θυέστῃ ἱστορεῖ καὶ παρ᾽ 
Εὐβοεῦσιν ὁ ὁμοίαν ἄμπελον εἶναι τῆς ἐν Παρνασῷ. λέγων οὕτως ἣ ἔστι 
.-- ποτόν. ν5. 3 εὐβοήσασα Ἰϊρτὶ, Εὐβοιὶς αἷα Οοθνοίτι. γ8. 8 λα- 
βραδέω με ὶ γρη. 471, λαβράσως γαί. 909, λαμπρᾶς ὃ ἕω Δ 41ς. νϑ. 
4 χῶρον εὐανϑὲς 11ΌΥ], χλωρὸν Βουρκπιβ, οἰνάνθης Βανι θβϑῖτιβ. ν8. ὅ 

10" 
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ἄξει μέσον ν6] ἄξει ᾧ Τιῦυὶ ορί. νβ5. 6 καὶ κλίνεταί γε 110 γ], γλυκαίνε- 
ταί τε ΜΙ οἰ  Κῖπιβ τὶ πεπαίνεταί τὲ ΒΟΥ μ ππὶ υἱἀοθαίατ. κἀπο- 
περκοῦται] ἔονί. κἀπιπερκοῦται Ἰθρ. νβ. 7 βλαστουμένη ΪΠ111 οϑί. 
ν5. 8 ὀπώρα καλῶς Τ|ρτ], καλῶς ὀπώρα  816Κ. ἴρϑιῃ καλῶς ἀἸβρ!οοί 
οὐ ἔογίαββϑ ἃ ΠΠὈΥΑΥΊΟ δ Ἰδουπδτα τϑβαγοϊδπάδιι δα ἀίξατη οϑὺ; ποδὶ 
ἐναατσπιπι ῥαϊς τέμνεται βλαστου....... ὀπώρα κάναπ. Ἄκεον. Βα - 
ΡΙονουῖβ τέμνεται κλάστου [χερὶ μέλαιν᾽] ὀπώρα. ἢ κλάστου χερί 
ΜοΙηΘ Κῖπι8 ΘΟΠΙΘΟΙ. ΟὐταραΡοΒ 6Π 0]. ΟΡ]. Απί. 1158: ἢ τὸ ἐν Εὐ- 
βοίᾳ φησὶν ἄλσος ἢ τὸ ἐν Παρνασῴῷ᾽ ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τόποις ἡ ἀμ- 
πελος ἢ καϑ'᾽ ἑκάστην ἡμέραν περὶ μὲν τὴν ἕω βότρυας φέρει περὶ 
δὲ τὴν μεσημβρίαν ὄμφακας. ἐτρυγᾶτο δὲ πεπανϑεῖσα περὶ τὴν ἕσπέ- 
ραν. ΒΘΡΙΝ. Βγδ. Ρ. 4{9: Νῦσαι --- δεκάτη, ἐν Εὐβοίᾳ. ἔνϑα διὰ 
μιᾶς ἡμέρας τὴν ἄμπελον φασὶν ἀνϑεῖν καὶ τὸν βότρυν πεπαίνεσϑαι. 
60]. Ὕ Π. 915 ἐν Αἰγαῖς τῆς Εὐβοίας παράδοξα πολλὰ γίνεται. 
κατὰ γὰρ τὰς ἐτησίους τοῦ Διονύσου τελετὰς ὀργιαξζουσῶν τῶν μυστίδων 
γυναικῶν βλαστάνουσιν αἱ ἱ καλούμεναι ἐ ἐφήμεροι ἄμπελοι. αἵτινες ἕωϑεν 
μὲν τὰς τῶν καρπῶν ἐκβολὰς ποιοῦνται. εἶτ᾽ αὖ πάλιν βότρυας κτξ. 

290 

πρὸς τὴν ἀνάγκην οὐδ᾽ ΄άρης ἀνϑίσταται. 
ΚΓ΄Τ000. Ἐ)6]. 1. 4, δ Ρ. 166: Σοφοκλῆς Θυέστῃ. “ πρὸς --- ἀνϑίστα- 

ται΄. Βογίαθ86 γϑϑριοῖ πιο γΘΥΒΌΤΩ ΡΙαίο ΎΤΩΡΟΒ. Ρ. 196} (απο 
γΘΡ ας σίου. ΕἼον. 68, 86) : καὶ μὴν εἴς γε ἀνδρίαν Ἔρωτι οὐδὲ ἄρης 
ἀνϑίσταται. 

2217 
ὡς νῦν τάχος στείχωμεν" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως 
ἀὐμ ἢ μας μῶμος ἄψεταί ποτε. 

510}. ΕἼον. 39, 1: Σοφοκλέους Θυέστῃ. “ὡς --- ποτε΄. γϑ8. 3 
ἀπτεταί ποτὲ διῖθ ἣν ἌΝ τι, 

298 
ἔχει μὲν ἀλγείν᾽, οἶδα" πειρᾶσϑαι δὲ χρὴ 
[ὡς ῥᾷστα τἀναγκαῖα τοῦ βίου φέρειν) 
ἐκ τῶν τοιούτων χρή τιν᾽ ἴασιν λαβεῖν. 

ἴον. ΕἼοΥ. 108, 31: Σοφοκλῆς Θυέστῃ. " ἔχει ---- λαβεῖν". ν5.1 
ἔχεις οἀϊίαι, ἔχει ΑΒΜ. τος ἀλγεῖν ἃ οἶδα" σύμφορον δέ σοι Ὰ (ὃ). 
γϑ. 2 μα γχϑίδίιτη ὃχ β:0Ὁ. ΕἼΟΥ, 108, 29 (αθ1 {δπν. ΠΟΙ. 258 54. αἵ- 
[ουταν) τοί ἀο]οί Βα δαμλιβ, αἀπὶ ν5. ὃ δή γγὸ χρή βου θοη τη 
Βιβριοαύιν, ν5. ὃ χρὴ τὴν ζασὴν Μ. 

230 
ἔνεστι γάρ τις καὶ λόγοισιν ἡδονή, 
λήϑην ὅταν ποιῶσι τῶν ὄντων κακῶν. 

ὅ10}». Ῥ]ον. 113,12: Σοφοκλέους Θυέστῃ. "“Ἥ ἔνεστι --- κακῶν. 
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240 
καίπερ γέρων ὦν: ἀλλὰ τῷ γήρᾳ φιλεῖ 
χὼ νοῦς ὁμαρτεῖν καὶ τὸ βουλεύειν ἃ δεῖ. 

δον. ΕἾοΥ. 115, 16: Σοφοχλέους Θυέστῃ. "“ καίπερ ---- δεῖ". 

241 

ἀκήρυκτον 
Ηόργο,. 1 Ρ. 191: ἀκήρυχτον: ἀγνωστον. ἀφανὲς δὲ Σοφοκλῆς 

Θυέστῃ. 

ΐ 242 
ἄλογα 

Ηδβγοῆ. 1 ρΡ. 345: ἄλογα" ἄρρητα. Σοφοκλῆς Θυέστῃ. Απροά. 
ΒοΚΚ. ρ. 885, 16: ἄλογα: ἄρρητα. Σοφοκλῆς. 

248 
ἀλωπός 

ἨΡΥΟΝ. ΕΡ. 356: ἀλωπός" ἀλωπεκώδης. πανοῦργος. “ΣΣοφοκλὴς 
Θυέστῃ [καὶ] Ἰνάχῳ. οἱ δὲ ἀφανὴς (ἀφανεῖς οο4.) καὶ κατὰ τὴν πρόσ- 
οψεν (πρόσωψιν οοά.). 

244 
ἀνταίρουσιν 

Ἠ ΒΥ ΟΠ. 1 Ρ. 891: ὀντεροῦσιν: ἀντιλέγουσιν. Σοφοκλῆς Θυέστῃ. 
ἀνταίρουσιν 15. Ν᾽ οδδίπι ΟΧ Πἰογαγατη οὐ ἀπο οουγοχίί. 

240 
ἀπείρονας 

ἨΗδργοῖι. 1 Ρ. 488: ἀπείρονας" ἀπειράτους. Σοφοκλῆς Θυέστῃ. 

; 240 
ἀπόϑεα 

ἩΘΡγοἾι. 1 Ρ. 462: ἀπόϑεα: ἄϑεα. ἐκτὸς ϑεῶν. Σοφοκλῆς Θυέστῃ. 

247 
ἀτελὴ 

ΗΒ ΟΝ. 1 Ρ. 898: ἀτελῆ" ἀδάπανα. οὐκ ἔχοντα τελέσματα. Σοφο- 
κλῆς Θυέστη. 

248 
ἐντέλλω 

Απίϊδίξ. Ρ. 94, 8: ἐντέλλω" ἀντὶ τοῦ ἐντέλλομαι. Σοφοκλῆς Θυέστῃ. 

ΝΑ ΧΟΣ ΣΑΙ ΎΒΙΚΟΣ 

[)6 ἀυρυπηθηΐο ἀγδιηδίϊα οἵ. ΑΡΟ]]οά. 2,1, 8: πολλοὶ τῶν τραγι- 
κῶν Ἰνάχου τὴν Ἰὼ λέγουσιν ----. ταύτην ἱερωσύνην τῆς Ἥρας ἔχου- 
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σαν Ζεὺς ἔφϑειρε" φωραϑεὶς ὑφ᾽ Ἥρας τῆς μὲν κόρης ἁψάμενος εἰς 
βοῦν μετεμόρφωσε λευκήν ---- Ἥρα, δὲ αἰτησαμένη παρὰ Διὸς τὴν βοῦν 
φύλακα αὐτῆς κατέστησεν “Ἵργον τὸν πανόπτην κτὲ. ϑαἰγτίοιμι ἀγδιηδ 
{αΐθ56 ᾿πίθ]οχὶς Ἡριηϑίουν. ἴῃ Αν, ῬΙαί. ρ. 348. 

249 

Ἴναχε γεννᾶτορ, παῖ τοῦ κρηνῶν 
πατρὸς Θκεανοῦ, μέγα πρεσβεύων 
ἴάργους τε γύαις Ἥρας τὲ πάγοις 
καὶ Τυρσηνοῖσι Πελασγοῖς. 

Τιοηγ8. ΗΔ]. 1, 326 ἀΘ Ῥ6]Δ 5618 οἱ Ῥγυνπθη δ: Σοφοκλεῖ δ᾽ ἐν 
Ἰνάχῳ δράματι ἀνάπαιστον ὑπὸ τοῦ χοροῦ πεποίηται ὧδε “ Ἵναχε --- 
Πελασγοῖς". ν5. 1 τοῦ ὁ οοἀά. Δαἀαϊά ΑἸ θγόβομῖτι5, γεννᾶτορ 1ρ]- 
[α΄ οοιγαρίσιη. ν8. 4 Τυρρηνοῖσι ΤΊΟΏΥΞ. ΗΔ]. Ππεῖ, Τυρσηνοῖσι 
β0Π0]. ΑΡ. ἘΜ. 1, ὅ80 : ὅτε δὲ καὶ αὐτοὶ οἵ ̓ 4ργεῖοι ἐκαλοῦντο Πελασ, 
γοὶ Σοφοκλῆς ἐν Ἰνάχῳ φησί " καὶ Τα ραμιθεῦι Πελασγοῖς. 

2500 

. ῥεῖ γὰρ ἀπ᾽ ἄκρας 
Πίνδου Πάκμου τ᾽ ἀπὸ Περραιβῶν 
εἰς ᾿ἀμφιλόχους καὶ ᾿4καρνᾶνας, 
μΐίσγει δ᾽ ὕδασιν τοῖς ᾿“χελῴου 

ἔνϑεν ἐς "ά4ργος διὰ κῦμα τεμὼν ὕ 
ἥκει δῆμον τὸν “υρκείου. 

διγδ 0. ΥἹΙ ν. 211: καὶ τὰ περὶ τοῦ ᾿ἸΙνάχου μύϑῳ παραπλήσια" " ῥεῖ 
γὰρ ἀπ᾽ ἄκρας Πίνδου’ φησὶν ὃ Σοφοκλῆς ᾿Πάκμου τ΄. --ἰ ᾿Ἵχελῴου᾽ ; 
καὶ ὑποβάς " ἔνϑεν -- “Πυρκείου᾽. -- βε λτίων δ᾽ “Εκαταῖος ὃς φησὶ 
τὸν ἐν τοῖς ᾿“'μφιλόχοις Ἴναχον ἐκ τοῦ “άκμου δέοντα --- ἕτερον εἶναι 
τοῦ ᾿Δργολικοῦ. ν5. 5 ἐνθένδ᾽ εἰς (ν6] ἐς) ργος οοα 4. ν5. 6 ἥκει δῆ- 
μον] ἔκου δῆμον νοὶ] δημωνίκου ποππι}}}1 100]. τηοὸχ “υρκείου 'Γγτ- 
γν Ιἰίπι5., “1υρκίου οοαά, Θ.σαθομ 5. οὐ ΠΟΘ ΟΠ πι5 3 Ρ. 11: “υρκίου 
δῆμον: τὸ ἴάργος, ἀπὸ “Μυρκίου τοῦ “υγκέως- ἔστι δὲ καὶ ὄρος 
καὶ πόλις. 

201 

γυνὴ τίς ἥδε συληνᾶς ᾿ἡφκάδος κυνὴ 
60]. Αγ. Ἂν. 1208: κυνῆ δὲ ὅτι ἔχει περικεφαλαίαν τὸν πέτασον;, 

ὡς ὃ Ἑρμῆς ἄγγελος ὧν παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Ἰνάχῳ τῆς Ἴριδος “ γυνὴ ---- 
κυνῆ᾽. συληνᾶς ΨΥ; κυληνᾶς ΑἸά. Τὶ “ῬΟα}1Ι ὁὀοπϊοούθπνα στ] 0 5011- 
μἱέαν. γυνὴ τίς ἥδε; κυχλὰς ᾿Δρκάδος κυνῆς. ΤΠ, αἴοῖ αἰπιὰ αυϊά, 
ΠΌΡΥΟΙι. ΠΡ. δ87: ᾿ἡρκὰς κυνῆ᾽ ᾿ἡρκαδικὸς πῖλος (ἀρκασκύνη᾽ “ἀρ- 
καδικὸς πινός ὁ04.). Σοφοκλῆς Ἰνάχῳ. ἀπο οοΥγῖρ 5 Ρ. 511: ἀρα- 

σύνη" πύελος. Τοῦ. 1]. ». 802,96: ἐν τοῖς Παυσανίου φέρεται ὅτι 
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τὲ ᾿Δρκὰς κυνὴ ἐλέγετό τις ἤτοι ᾿ἡρκαδικὸς πῖλος --- καὶ ὅτι φελλός τις 
ἐφέρετο 'ἥρκας. 

202 

Πλούτωνος ἥδ᾽ ἐπείσοδος 
ὁ 0]. Αὐ. ΡΊαΙ. 721: τὸν Πλοῦτον Πλούτωνα εἶπε παίξων ἢ ὅτι 

καὶ Πλούτωνα αὐτὸν ὑποκοριστικῶς ἐκάλεσεν ((. ἐκάλουν) ὡς Σοφο- 
κλὴς Ἰνάχῳ Η Πλούτωνος δ᾽ (δ᾽ Ῥουβομιι5) ἐπείσοδος". καὶ πάλιν 
“τοιόνδ᾽ ἐμὸν --- χάριν ([ν. 968). 

208 

πανδόκος ξενόστασις 

ῬΟΠΠῸχ 9, 80: μέρη δὲ πόλεως καὶ πανδοκεῖον καὶ ξενὼν καὶ ὡς ἐν 
᾿νάχῳ Σοφοχλῆς. πανδόκος ξενόστασις. 

204 

Ατ. ῬΙαί. 806: ἡ μὲν σιπύη μεστή ᾽στι λευκῶν ἀλφίτων. οἱ δ᾽ ἀμ- 
φορῆς οἴνου μέλανος ἀνϑοσμίου κτξ. ὉὈῚ ΚΠ] 1 ν5. 807: σιπύη ἡ 
ὀρτοϑήκη. ταῦτα δὲ παρὰ τὰ ἐν Ἰνάχῳ Σοφοκλέους. ὅτι τοῦ Διὸς 
εἰσελϑόντος πάντα μεστὰ ἀγαϑῶν ἐγένετο. 

200 

σιροὶ κριϑῶν 

ΞΘΠ0]. Ἰλοιπορί. Ρ. 78 ἃ 87: σιροῖς] τὰ κατάγεια. Θεόπομπος καὶ 
Σοφοκλῆς ἐν ᾿Ινάχῳ “ σιροί κριϑῶν᾽". 

256 

κημός 
ὅ6Π0]. Ἄν, Ηπ. 1160: κημὸς --- παρόμοιος χώνῃ. ὡς καὶ Σοφο- 

κλῆς ἐν Ἰνάχῳ. 
907 

ξανϑὴ δ᾽ ᾿“φροδισία λάταξ 
πᾶσιν ἐπεχτύπει δόμοις 

ΑἸ. ΧΥ͂ Ρ. 668 Β: διὸ καὶ Σοφοκλῆς ἐν Ἰνόχῳ ᾿Δφροδισίαν εἴς. 
ρηκε τὴν λάταγα : ξανϑὴ --- δόμοις. γν5. 3 παισὶν Π|0ν1, ἅπασι νῦν 
Τοῦρῖπβ, πᾶσιν Ἡφαίμῖπ5. ἐπεχκύπτει ΑΒΡ, ἐπεγκύπτει. Υ, ἐπεισκύ- 
στε Τ, οἱ γϑοθῃίουθϑ οα., ΒουΡ 51 ἐπεκτύπει. 

208 

εὐδαίμονες οἷ τότε γέννας 
ἀφϑίτου λαχόντες ϑείου 

Κ'΄ΟΠΟ]. Ατ. Ῥδο. 581: Σοφοκλέους μελῶν] ὅτι ἡδέα τὰ “μέλη Σοφο- 
κλέους. περιέργως δὲ τινὲς εἰς τὰ ἐν τῷ Ἰνάχῳ περὶ τοῦ ἀρχαίου βίου 
καὶ τῆς εὐδαιμονίας " " εὐδαίμονες ---- ϑείου". ν5.1 γενεᾶς 1011, γέν- 
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νας Βοιρκίιβ. νϑ5. 3 ἀφϑίτου ϑείας λαχόντες οἱ. ΒοΙρΊκῖτι5, τη] τη 
ἀφϑίτου λαχόντες ἰσοϑέου. 

259 

τραχὺς χελώνης κέρχνος ἐξανίσταται 
Ἑτούίδη. 6]ο55. Ἠρροον. Ρ. 200: κερχνώδη --- τὰ τραχείας ἀνω- 

μαλίας ἔχοντα. ὡς καὶ Σοφοκλῆς περὶ τῆς ἀποταυρουμένης φησὶν 
Ἰοῦς (ἀϑύς απΐο ΕΠ]ΠΙ5] οἴππι) “τραχὺς --- ἐξανίσταται". τραχὺς ᾧ 
γα]ρο, τραχὺς ΕΠ] οἶτι5. χελώνης ΘοΥταρύθμῃ. 

200 

βοῦ 
Απέϊαίε. Ρ. 84, 18: βοῦ ἀντὶ τοῦ βοός. Σοφοκλῆς Ἰνάχῳ. ΟΠΟΘΧΟΡ. 

1η ῬΠθοά. Ῥ. 257, 8 (Λπορά, ΒΟΚΚ. Ῥ. 1196): εὑρέϑη τοῦ βοὺς ἡ γ᾽: 
νικὴ͵ οὐ μόνον Η,,:: ἀλλὰ καὶ τοῦ βοῦ παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐν Ἰνάχῳ καὶ 

παρὰ τῷ Αἰσχύλῳ. 
201 

Κ΄0801. Αν. Ἐἰφ0]. 80: τοῦ πανόπτου) τοῦ “τὴν Ἰὼ φυλάττοντος. 
αἰνίττεται δὲ ὡς ὄντος αὐτοῦ δεσμοφύλακος. ἀναφέρει δὲ τοῦτον ἐπὶ 
τὸν παρὰ Συφοκλεῖ ἐν Ἰνάχῳ "άργον. τὰοχ 46 ν5. 81: βουκολεῖν δὲ ὡς 
τὴν Ἰὼ ὃ ἼἼργος ἐν Ἰνάχῳ Σοφοκλέους. ὅ6}01. Αϑβοῖι. Ῥτόιη. 874: 
Σοφοκλῆς ἐν Ἰνάχῳ καὶ ἄδοντα αὐτὸν (Διρστμ) εἰσάγει. 

202 

ἐπήνεσ᾽ - ἴσϑι δ᾽, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
ἐκ κάρτα βαιῶν γνωτὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ. 

ΒΡ. ΕἸον. 46, 13: Σοφοκλέους (ἐν ἀαα1 Ὑ1π40}.}) Ινάχῳ. " ἐπή- 
νεσ᾽ ποσὸ ἀνήρ.’ 

209 
τοιόνδ᾽ ἐμὸν Πλούτων᾽ ἀμεμφίας χάριν 

ΚὁΠ01. Ατὐ. ῬΊαί. 727, 4ποη Ἰούυσπη αὐξα]πλτ5. ἔν. 202. ἐμὸν] ἐμοὶ 
οἱ. Ἡ οιπδίου πιβῖτι5., ἔχω Ετἰϊσϑομίαθ. τοιάνδ᾽ ἐμοὶ Πλούτων ἀμεμφίας 
χάριν ργοΡ Ιου βαδϑιί οΥρ ΙΒ. 

204 

πατὴρ δὲ ποταμὸς Ἴναχος 
τὸν ἀντίπλαστον νόμον ἔχει κεκμηκότων. 

Ηρα δ; Ι ν. 402: ἀντίπλαστον. Σοφοχλῆς Ἰνάχῳ “πατὴρ --- 
κεχμηκότων᾽. ἀντὶ τοῦ ἰσόπλαστον. ὅμοιον. ν5. 3 ἔχει νόμον οοἄοχ, 
νομὸν ἔχει ἘΠ]ΠΠ]Οπ ΑΔ Ππι5. 

2θῦ 

ΠῸΟκοά. σπ. μον. λέξ. Ρ. 86, 11: τὰ γὰρ εἰς ΡΟΣ δισύλλαβα τῷ 4 
παραληγόμενα ὀξυνόμενα μὲν ἔχει ἐκτεινόμενον τὸ Α΄. ψαρός. λαρός" 
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ἔνϑεν ϑηλυκὸν. παρὰ “Σοφοχλεῖ ἐν Ὶ νάχῳ" καὶ σασχυτρίνων λαρὸς εὐτατ᾽ 

ἐπὶ κῦμα ἐκροὰς ἐπώμοσα λαρὸς ἀνήρ. ἔνϑεν τὸ οὐδέτερον “ λαρὸν τε- 
τυχοίμεϑα δόρπον’ (Οἀ. Μ΄. 9388). Νοι λαρός. 5ο4 ναρός τὐϊοοίῖνϊ 
ΟΡ οοΙοιὴ. ἀποίογοιη αὔουνὶ βἰαξαϊ 1, ΟΠ βῖτπισ; ρθῶ ροοίδο νοῦθὰ 
πομάπη οιπμοπάδίδ. 

200 

πάντα δ᾽ ἐρίϑων ἀραχνᾶν βρίϑει 
Αποοί. Βοκκ. ρ. ΉΣ, 5. οἱ σα] 4δΔ5: ἀράχνης" καὶ παρ᾽ Ἡσιόδῳ 

καὶ παρὰ Πινδάρῳ καὶ παρὰ καλλίοις (παρὰ Καλλίᾳ ϑα]δ5, ἄοθοθαὶ 
παρὰ ἄλλοις). ---- ϑηλυκῶς δὲ Σοφοκλῆς Ἰνάχῳ “ πᾶντα --- βρέϑει᾽. 

207 

ἐπίκρουμα χϑονὸς ᾿Ζ“ργείας 
ἨόβγοΝ. 1 Ρ. 1862: ἐπίκρουμα" ἐπίπληγμα ἢ ἐπιχάραγμα διὰ τὸ 

παρωνομάσϑαι τῷ ἔργῳ (τῷ ἄργῳ εἰ. 'Γουρῖα5)" “ ἐπέκρουμα ----᾽ 4ρ- 
γείας» Σοφοκλῆς Ἰνάχῳ. 

208 

κυαμοβόλως δικαστήν 
Ηδργοῖ. 3 Ρ. 862: κυάμῳ πατρίῳ. Σοφοκλῆς Μελεάγρῳ ὡς καὶ 

τῶν. “ἰτωλὼν τὰς ἀρχὰς κυαμευόντων. διεκλήρουν (διεκλήρου 604.) δὲ 
αὐτὰς κυάμῳ καὶ ὃ τὸν λευκὸν λαβὼν ἐλάγχανεν. ἀνάγει, δὲ τοὺς χρό- 
νους. ὡς καὶ ἐν Ἰνόχῳ “ κυαμοβόλως δικιστήν᾽. κυαμοβόλον δικαστήν 
Μαβιστιβ, κυαμοβόλῳ δικαστῇ ϑο ον π5, δῃ χυαμοβολῶ σὲ δικαστήν ὃ 

209 

χειμῶνι σὺν παλινσκέῳ 
ἨδύΡοον. Ρ. 148,9: παλίνσκιον ---- Σοφοκλῆς ἐν Ἰνάχῳ “ χειμῶνι 

σὺν παλινσχίῳ᾽. ἀντὶ τοῦ ξοφερῷῴ. οἵ. ῬΙοί. 1,6χ. Ρ. 874, 11 οὐ ὅπ|- 

ας: παλίνσκιον --- καὶ Σοφοκλῆς ἣ χειμῶνι παλινσκίῳ᾽". ῬΒοι; ΙΧ. 
Ρ. 878, 35 οὐ ὅαἱάδβ: παλινσκίῳ" σκοτεινῷ. 

, 210 
ἀελλόϑριξ 

ἨΘΡΥ ΟΝ. Ρ.11: ἀελλόϑριξ᾽ ποικιλόϑριξ᾽ ἢ πυρεωροὺς (9) καὶ 
συνεχεῖς ἔχουσα τὰς τρίχας. παρὰ τὴν ἄελλαν. Σοφοκλῆς Ἰνάχῳ. 

271 
ἀλωπός 

ΗΘρΥοΠ. 1 Ρ. 356, 4πι6πὶ Ἰοοῖιπὶ αἰξα]τητι5 Βαρτα ἔν. 2348, 

212 

ἀναιδείας φάρος 
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ΗΠ βγοΙι. ιν. 824: ἀναιδείας φάρος" χιτών (πίων οο4.). Σοφο- 
κλῆς Ἰνάχῳ" παρὰ τὸ “χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα τά τ᾽ αἰδῶ ἀμφικα- 
λύπτει᾽ (11. Β, 969). 

270 
ἄναντα 

Ἠόβυοῖ. 1 Ρ. 888: ἄναντα" ἀνωφερῆ ---- , Σοφοκλῆς δὲ Ινάχῳ τὰ 
μὴ κεκωλυμένα (σεκομμένα ΒΔ] Πη8511|5}, παρὰ τὸ αἵνειν (αἰνεῖν οοα.), 
«Ψ».» 

ὅ ἐστι κατακόπτοντα πτίσσειν (πῆσιν 6ο4.}). 

ΙΞΙΩΝ 

ΕοΥίαθθο ρΥδ Δ ΓΟ ΒΟΡΠΟΟΙθη. απ Αοϑοθγο οοπίπαουιῃΐ, 
΄πδο ὙΥ̓ ΘΙΟΚουῖ 46 Ττδρ. Ρ. 402 ἔατ ββρίοῖο. 

274 
δέψιον 

Κ΄0Π0]. Αρ. ἘΠ. 4, 14: παρὰ τὸ ἔψαι Σοφοκλῆς ἐν ᾿Ιξίονι δίψιον 
φησὶ τὸ διβι δ μένονν οἵ 561|0]. 1. 4, 111 ἴπ Απϑοά. Ῥαυῖ5. νο]. ὃ 
Ῥ. 162, 35: ἢ βλαβερὸν ἀπὸ τοῦ ἴψιον ἢ παρὰ τὸ ἴψαι. Σοφοκλὴς ἐν 
᾿Ιξίονι (ἐν ἌΡ. οοάοχ Ῥανῖ5.) δέψιον κατὰ πλεονασμὸν τοὺ 4. δέψιον 
ἄτῃσι βεβολημένον. 01 οχίτοιια νοῦθα (δέψιον ἀτῃσιν βεβολημένον) 
ΘΡ'οὶ 6556 ροθίδο ν! ἀθηθαν. 

ΤΟΒΑΠῊΗΣ 

Ἐογίαβθθ ΟΡ ΠΟΟΙΟΙ ἀγδπη δ 15. ΔΡΡΊΠΠ ΘΗ ΠῚ ΡτΟάΠπιν ἴῃ. ὅθ]. Π,. 
Ζ, 158: Ἄντεια δὲ ἡ Προίτου γυνὴ ἐρασϑεῖσα. τοῦ Βελλεροφόντου 
ἐδεῖτο ὅπως αὐτῇ συνευνασϑῇ" ὁ δὲ δεξιούμενος τὸ ὅσιον ἀντέλεγεν. ἡ 
δὲ ᾿Ζντεια δείσασα μὴ τῷ Προίτῳ προλαβὼν ἐξείποι τοὺς αὐτῆς ἔρω- 
τας. ἔφϑασε τὸν Βελλεροφόντην κατειποῦσα ὡς ἄρα εἴῃ βεβιασμένη 
πρὸς αὐτοῦ. ὃ δὲ Προῖτος αὐτόχειρ μὲν οὐκ ἠβουλήϑη τὸν Βελλερο- 
φόντην ἀποκτεῖναι ; πέμπει δὲ αὐτὸν εἰς “υκίαν πρὸς τὸν πενϑερὸν 
᾿ἸΙοβάτην. ἀδοκήτως. καϑ' ἑαυτοῦ κομίξοντα γράμματα. ὃ δὲ πολλοῖς 
αὐτὸν ἐγγυμνάσας ἄϑλοις. ὡς οὐχ ξώρα φϑειρόμενον .. ὑπετύπησε τὴν 
κατ᾽ αὐτοῦ στρατηγηϑεῖσαν δεινὴν καταβουλήν ττρ ἔδωκε δὲ αὐτῷ 
πρὸς γάμον τὴν ἰδίαν ϑυγατέρα Κασάνδραν καὶ τῆς βασιλείας μοῖράν 
τινα. ---- ἡ δὲ ἱστορία παρὰ ᾿Δσκληπιάδῃ ἐν Τραγῳδουμένοις. 

270 

τὸν ᾿Δίδαν γὰρ οὐδὲ γῆρας οἷδε φιλεῖν. 
Β(0Ρ. ΕἾἼοΥ. 119, 6: Σοφοκλέους ᾿Ιοβάτου. " τὸν --- φιλεῖν. 

270 

ἀφύλλωτον πέτραν 
ΠΟΡΎ ΟΝ. 1 Ρ. 658: ἀφύλλωτον πέτραν: ἄπορον. ἄδενδρον. οἷον 

λεωπετρίαν. Σοφοκλῆς Ἰοβάτῃ. 
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ΙΟΚΛΗΣ 

Βυιποκῖο ᾿ἰφικλῆς νοὶ] Οὐκλὴῆς που θοπάιιαι νὶ οναίαν: ἐο ἀγρὶι- 
τηθηΐο ἀγαιηα.β 11} βοίπηιι5. 

2717 

ἀλλὰ καὶ λινορραφὴ 
τυλεῖα 

ῬόοΠπιχ 10, 89: καὶ τύλη δὲ παρ᾽ Εὐπόλιδι ἔστιν ἰάξοντι ἐν τοῖς 
Κόλαξιν. ΠΣ καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ Ἰοκλεῖ λέγοντι «ἀλλὰ --- τυ- 
λεῖα". οἵ, ῬΟΙαχ 7, 191: Σοφοκλῆς δ᾽ ἔφη “ κλινοραφὴς τυλία ". 

278 

ἀλλ᾽ ἴϑι χαίρων καὶ πράξειας 
κατὰ νοῦν τὸν ἐμόν 

Αὐ. Ἐπ. 498: “ ἀλλ᾽ ἴϑι --- ἐμόν. Ὁ] Κὅ'΄6 80]. : παρὰ τὸ Σοφόκλειον 
ἐξ Ἰοκλέους (Ἰἴϊὰ οοἄ. Ἄοη., ἐν Ἰολάου 4].). ψουθα ἀλλ᾽ ἔϑι χαίρων 
γϑροϑαιί ΑὙἸΒΟΟΡ ΠΔΠ 65 Νὰ}. 510 οὐ Ῥδο. 729, τηδῃϊἔθϑεο ᾿πππὸ Ἰοουμη 
ΓΘΒΡΙΟΙΙ 4. 548: ἵν᾽ ὃ ποιητὴς ἀπίῃ χαίρων. κατὰ νοῦν πράξας. φαι- 
δρὸς λάμποντι προσώπῳ. 

ἘΠΙΠΟΌΔΑΜΈΕΤΑ γι ΘΕΝΌΜΕΑ ΟΣ: 

ΤΙΓΠΟΝ ΕΙΣ, 

ῬΟΙΠΙΧ 4,11: τραγικὸν δὲ οὐκ ἔστιν (56. ἡ “παράβασις: ἀλλ᾽ Εὐ- 
ριπίδης αὐτὸ ᾿'πεποίηκεν ἐν πολλοῖς δράμασιν. ἐν μέν γε τῇ “ανάῃ τὸν 
χορὸν τὰς γυναῖκας ὑπὲρ αὑτοῦ τι ποιήσας παράδειν. ἐκλαϑόμενος ὡς 
ἄνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήματι τῆς λέξεως τὰς γυναῖκας. καὶ Σοφο- 
κλῆς δὲ αὐτὸ ἐκ τῆς πρὸς ἐκεῖνον ἁμίλλης ποιεῖ σπανιάκις. ὥσπερ ἐν 
ἹἽππόνῳ. Ῥαταθαβίη απᾶὸ Ῥγόρυῖο ἀἸοῖσαν ἃ ἐταροραϊα Δ] ΊΘμ δ μι {1556 
ον Εἰβδηπαπι νἱάθέαν: ἸΠῸ]ΠΟΤο5. ἀθ 56. ἀϊοοπίοβ ᾿πᾶβ αἴ η0 ΘΘΠΘΙΘ 
ΠΟΠΠ Πα πϑτη πῚ ττι]ὰ ἀοοθηῦ Θχουρὶα (πη η}1ὰ αἰία]Π1 ΤΠ Ιπ οΥ- 
ἢὰαπ ἴῃ ἔπι. ΗἸρΡΡ. 1105): Ιάϑτῃ πὸς ἴῃ ἀγαιηαίθ [δοΐατη ἔπ1556. ΡΌ]]ὰ- 
Οἱβ Ἰοοιβ ἱπαάϊοαΐ. ΟἸνοσιι5. ᾿ρτζτπι 6 τα ]Π] θυ τι5. ὁομβεις. 1)6 ΠΙρΡΡο- 
ποο οἵ, ΑΡο]]οά. 1, 8, 4. 

279 

ἐξ Ὡλένου γῆς φορβάδος χομίξζομαι 
ΟΡ Πδητι5 ΒγΖ. Ρ. ΤΟ7. 14: Ὥλενος.. πόλις ᾿4χαΐας καὶ “Αἰτωλίας 

ϑηλυκὼς λεγομένη. --- Σοφοκλῆς ἐν ππόνῳ (Ἰΐα Μουιδῖτ5, ΠΡΟΥῚ ὦ ἰπόνῳ 
νο] ἐπύνῳ νο] ἱππῶνι) " ἐξ --- κομίζομαι᾽. 

280 
Α » ,ὔ , ς ε ΄ 3 ς »"Ὗ 

προς ταῦτα Ἀρύπτε μηδὲν. ὡς ὁ πανϑ' ορῶν 

καὶ πάντ᾽ ἀκούων πάντ᾽ ἀναπτύσσει χρόνος. 
ΟἸοιμθη5 ΑἸοχ. δέν. ΥἹ ρ. 742: Σοφοκλέους δὲ ἐξ Ιππόνου “ πρὸς 
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--- χρόνος. ΟΟΙΠΠπ5 Ν. Α. 19.11.6: )γορίογοα νογϑιιδ ἰδίοϑ δορΠιοοῖ! 
ργμαογι δ δτηιὶ }οοίαγεηι ἴηι ΟΥ6 παϑοηεῖοβ 6586 αΐσοναί “πρὸ Ἵ 
Ἐπιπάθῃι Ἰοουτη 5η6 Ἰοιησηδίθ παροὺ ἰοῦ, ΕΟ]. 1, 8, 17 Ρ. 2380. νϑ. ἢ 
ὃ πάνϑ᾽] ἅἄπανϑ᾽ ΟΘ΄6111π5. 

281 

σωτηρίας γὰρ φάρμακ᾽ οὐχὶ πανταχοῦ 
βλέψαι πάρεστιν, ἐν δὲ τῇ προμηϑίέαᾳ. 

Οτΐοη ΕἾον. 4, 3 ρΡ. 46, 10: ἐκ τοῦ Ἱππόνου Σοφοκλέους. “ σωτη- 
οίας --- τῇ προμηϑείᾳ.’ 

282 
ἀπαλέξασϑαι 

ΗΘΒγοΝ. 1 Ρ. 421: ἀπαλέξασϑαι: ἀποφυλάξασϑαι. Σοφοκλῆς 
Ἱππόνῳ. 

289 
ἀπαρϑένευτος 

Η ρυο.. 1. 426: ἀπαρϑένευτος (ἀπαρϑίένευτος οοα.)" ἀκέραιος, 
καϑαρα. , “Σοφοκλῆς Ἱππόνῳ. οἷ. Αποοᾷ. ΒΟ. Ρ. 418, 11: ἀπαρϑέ- 
νευτος" ἀκέραιος. χκαϑαρός. 

ΙΦΙΓΕΒΝΕΙΑ 

ΟΡ ΟΟΙ 15 ν ϑϑυρια Γουίαθϑο Ἰορτῦ Ηγρίπα5 [Ὧ}. 98. 

284 

σὺ δ᾽ ὦ μεγίστων τυγχάνουσα πενϑερῶν 
Ῥμοῦ. μοχ. Ρ. 410, 18 οὐ δ7υϊάδδ: πενϑερά᾽ τῷ νυμφίῳ ἢ τῆς κό- 

θης μήτηρ. καὶ πενϑερύξδ; ὃ πατήρ. Εὐριπίδης δὲ γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ 
τάξιν λέγει - . Σοφοκλῆς δὲ τὸ ἔμπαλιν" εἶπε γὰρ πενϑερὸν τὸν γαμ- 
βοὸν ἐν Ἰφιγενείᾳ. Ὀδυσσεὺς φησὶ πρὸς Κλυταιμνήστραν περὶ ᾽Ζχιλ- 
λέως σὺ δ᾽ --- πενϑερῶν᾽. ἀντὶ τοῦ γαμβρῶν. οἵ. Αποοά. ΒΕΚΚ. Ρ. 
490. 1 οἱ Πίστη. Μ. ρ. 390, 40: Σοφοκλῆς δὲ τὸν πενϑερὸν ἀντὶ τοῦ 
γαμβροῦ τέϑεικεν (λέγει Ἐίγτα. ἍΜ): 

280 

ὀξηρὸν ἄγγος οὐ μελισσοῦσϑαι πρέπει. 
Ῥγόνοῦρ. ἀρροπά. 4, 27: “ὀξηρὸν --- πρέπει". ἐπὶ τοῦ ἀναξίου. 

Σοφοκλῆς ᾿Ιφιγενείᾳ. ἈΡῚ μελιττοῦσϑαι οἀϊίαν. 

280 

νόει πρὸς ἀνδρί, σῶμα πουλύπους ὅπως 

πέτρᾳ. τραπέσϑαι γνησίου φφονήματος. 
ΑἸ. ΧΗ Ρ' 518 Ι: ὁμοίως φησὶ καὶ Σοφοκλῆς ἐν Ἰφιγενείᾳ " νόει 

--- φρονήματος". καὶ ὃ Θέογνις ᾿ πουλύποδος νόον ἴσχε πολυπλύκου᾽. 
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γ5. 1 νόει] νοῦν δεῖ οἷ. Τ᾿ οὐβοιτβ.. ΠῚ ἁἸ1τον Ἰοοιμ (ομ ραν, Π01] 
οὐποπ αυτιί. χρῶμα γΡγὸ σῶμα τοσαϊνῖ θουρ κῖτιβ, τϑοίο ὁρίου. 

281 

τίκτει γὰρ οὐδὲν ἐσϑλὸν εἰκαία σχολή. 
δέον. ΒἾον. 80, 6: “Σοφοκλέους Ἰφιγενείας. ἐτίχτει --- σχολή." 

ϑεὸς δὲ (ϑεὸς γὰρ Ἀ) τοῖς ἀργοῦσιν οὐ παρίσταται. νΟΥ̓ΒΙΙΒ Ἁ]ΓΟΥ ΟἸΤ] 
Ρυΐοσθ πορ ΟΟΠΔΟΥΘ ἢ 5 τϑουνῖ ἴῃ θη. τπομ. 342 (101 τοῖς ἀργοῖσιν 
Ἰορτειν); Μομαπᾶνο {ἱθπιονο νἱἀοίτα ἰοϑο ἰαἰβίογο οοάοχ ὙΊμ4ο0}. 

258 
ἀκρουχεῖ 

ἨβγοΙ.. 1 Ρ. 301: ̓ ἀκρουχεῖ" ἄκρον ἔχει. “ἄκρον δὲ ὄρος (ύρους 
604.) τῆς ̓ Δργείας. ἐφ᾽ ου ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν ἱδρύσατο Μελάμπους χα- 
ϑάρας τὰς Προιτίδας. ἤγουν ταῖς Χάρισιν. Σοφοκλῆς ᾿ἸΙφιγενείᾳ.. 

289 
βασίλη 

Ἡδρυοῖ. 1 Ρ.700: βασίλη: βασίλεια (βασιλ. ἡ βασίλεια οοα.). 2 ο- 
φοκλῆς ᾿Ιφιγενείᾳ 

290 
πυνδαξ 

ἩΘργοΝ.. ΤΡ. 804: ἀπυνδακῶτος" ἀπύϑμενος. “Σοφοκλῆς Τριπτο- 
λέμῳ. ἐν δὲ ᾿Ιφιγενείᾳ πύνδακα (πενδάκα οοά. ) τοῦ ξίφους τὴν λαβὴν 
ἔφη. Ταβί. Π. ν. 870, 28: Σοφοκλῆς δὲ καὶ τὴν λαβὴν τοῦ ξίφους 
πύνδακα εἴρηκεν. ὡς φησὶ Παυσανίας. 

291 
ὕποφρον 

Ἐγοίδη. 6]055. ἩΊΡΡοον. Ρ. 874, 4πιθιὴ Ἰοσατῃ αἰζα] πηι ἢν. 216. 

2902 
Κ9Π0]. ὅοΡ!. Θεά. Ο. 7198: δοκεῖ γὰρ ὃ ̓ “πόλλων παρὰ τοῦ Διὸς 

λαμβάνειν τοὺς χρησμούς. ὡς καὶ ἐν τλιαρί (Ἰφιγενείᾳ εἰ. ΘΟ]. 
ΒΟΠ πο θυ) φησὶ καὶ Αἰσχύλος ἐν ἹἹερείαις --- 

ΤΧΝΡΎΥΤΑΙ ΞΑΈΕΕΕΡΟΙ 

299 
ἐνήλατα ξύλα 

τρίγομφα ΒΈΟΡΡΟΝΝ σὲ δεῖται 

ῬΌΠῈΧ 10, 84: μέρη δὲ κλίνης ἐνήλατα καὶ ἐπέίκλιντρον. τὸ μέν γε 
ἐπίκλιντρον ὑπὸ ᾿Δριστοφόνους εἰρημένον: Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν ἸΙχνευταῖς 
σατύροις ἔφη “ ἐνήλατα --- δεῖται᾽. Τὴ 6 Ἰοὺ δογγτρ ϊββιμο οἵ, Τ,0- 
Ὀθοκῖαβ τὰ ῬΏσγη. ρΡ. 178. 
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204 

κἀξορμενίξει κοὐκ ἐπισχολάξεται 
βλάστη 

ΑἸ. ΠΡ. 62 Ε΄: ᾿Ζττικοὶ δ᾽ εἰσὶν οἵ λέοντες ὄρμενον τὸν ἀπὸ 
τὴς κράμβης ἐξηνϑηκότα. Σοφοκλῆς Ἰχνευταῖς " καξορμενίζει --- βλά- 
στη᾽. ἘΆΡθα]ὰ 6 ποιηθη ὁπ. Τπτιϑύ. 1]: Ρ. 899, 17. γβ8. 1 καξορμενίζειν 
οὐκ Ἐπιβί. 

29ὅ 
ῥικνοῦσϑαι 

Ῥμοῖῦ. ω6χΧ. Ρ. 489, 1 οἱ δυϊάδδ: δικνοῦσϑαι τὸ διέλκεσϑαι καὶ 
παντοδαπῶς διαστφέφεσϑαι κατ᾽ εἶδοο. λέγεται δὲ καὶ ῥικνοῦσϑαι 
(ῥιγνοῦσϑαι οι.) τὸ “καμπύλον γίγνεσϑαι ὀσχημόνως καὶ κατὰ συν- 
ουσίαν καὶ ὄρχησιν κάμπτοντα τὴν ὀσφῦν. Σοφοκλῆς ἸΙχνευταῖς. οἵ. 
ΗΘΡγΟοΙ. 3 Ρ- 1114: δικνοῦσϑαι." τὸ διέλκεσϑαι καὶ παντοδαπῶς διαφέ- 
ρεσϑαι κατ᾽ εἶδος. Ρ- 1Π|7: διχνουσϑαι᾿" κινεῖσϑαι ἀσχημόνως. ῬΟΠὰχ 
ά. 99: εἴδη δὲ ὁ ὀρχημάτων 5 ῥικνοῦσϑαι. ὅπερ ἣν τὸ τὴν ὀσφὺν φορ- 

τικῶς περιάγειν. 

ΤΟΝ 

Τοηοη οἱ τγοαϑδη οαηά θη 4101 Γ α] ὰ οοπθοθυτηΐ πο  Πππιρ 

οἱ ΥΥ δ] οἰκουιι. 

2960 

πρὸς ἀνδρὸς ἐσϑλοῦ πάντα γενναίως φέρειν. 
ρον τα ῬΊοΥ, 10. ΘΙ ΟΣ Σοφοκλέους Ἴωνος. πρὸς -- φέ- 

θειν᾽. Ομιοσίοἴαβ 85. Ρ. 171: ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρός. ἡ τραγῳδία φησίν. 
ἅπαντα φέρειν καλῶς. ΟΡ ΟΟΙ μι ἰχηϊἑαῖ5. ν᾿ ἀθίπ: Μοπδηᾶον: χαὶ 
τἀγαϑὰ καὶ τὰ κακὰ δεῖ πταίοντα γενναίως φέβεεν οι. 4 ν. 364. 
ἀνδρὸς τὰ προσπίπτοντα γενναίως φέρειν Οοπι. 4 Ρ. 3035. ΜομδμαυΙ 
νοβέρία Ἰορογαηΐ τα]: χρὴ γὰρ τὰ συμπίπτοντα γενναίως φέρειν 

ΝΙοοίας προῃ. 9, 139. τὰ δὲ συμβαίνοντα ἀνδρὶ γενναίως δεῖ φέρειν 
για Αϑβορὶ ρ. 46, 10. τὰ προσπίπτοντα ---- γενναίως φέροντες 1)}1- 
ΟΑΘ ΤΟ τι ἔν, 59, 830 [π᾿ ΜΆ]]οΥΙ ΒΕ ρα. ΗΠ]5βὲ. νο]. 2 Ρ. 261. γενναίως 

φέροντες τὰ προσπίπτοντα Ἠ!ΡΡΆγοΙι. δίοῦ. ΕἼον, 108, 81 Ρ' 391. 
εἰδείην γενναίως φέρειν τὰ προσπίπτοντα πάθον. 5100. ΕἾΟΣ. ) 88 
Ρ. 51. ὁτι δεῖ γενναίως φέρειν τὰ προσπίπτοντα Κ΄ἴοΡ. ΕἼοΟΥ. ἡ ἰπιβοῦς 
ἐπειρᾶτο μὲν φέρειν τὰ συμβαίνοντα γενναίως ΟἸνανῖς, ὅ, 9». 125, 16. 

297 

ἐν Διὸς κήποις ἀροῦσϑαι μόνον εὐδαίμονας ολβους 
5100. ΕἾον. 108, 10: Σοφοκλέους Ἴωνος. "ἐν ---- Ὀλβους᾽. μόνον 

μοῦνον Α, 

298 
ἄλυτον 



ΙΧΝΕΥΤΑΙ -- ΚΑΜΙΚΙΟῚ 109 

ΗΘΕΥομ. 1». 359: ἄλυτον - ἀκατάλυτον. ἀκατάπαυστον. Σοφοκλὴς 
ἱνεῖ. Ο ΟΥ̓ΤῚΙ ὑπ} ἀναπιατῖβ που Ὲ : Ἰνοῖ βου ρ 51. Μοβαν5, Οἰνεῖ 1)1η- 
ἀουῆτβ, τ πὶ Ἴωνι Ῥγο θα 1] Ππι5 ν᾿ ἀοίι. 

2099 
ἀξέστους ᾿ 

Ηοογ οι. 1 Ρ. 412: ὀξέστους" τραχείας. Σοφοκλῆς σιών (Ἴωνι εἰ. 
ΘΠ 5, Σίνωνε Μαιβιττι5). 

900 
οι δι 

Ηφδγοῖι, 2 Ῥ. 1660: χερσεύει. Σοφοκλῆς ἰονι. κείμενος μὲν βου- 
στάδας αὐλὰς ἐπὶ χέρσου. ἢ διὰ χειρῶν ἔχει ἢ οὕτως ἐμβατεύει. αὶ 
Σοφοκλῆς Ἴωνι Μαβιτι8. 

ΚΑΜΙΚΙΟῚ 

Αὐριυμθηΐαη οὐαί, τπἰ ΒυπηοἸκῖτιβ 61] χὶς, πο 85 ΜΙΠοΙ5 ἃ ΕΣ 
0411 Πα θτι5 Ἰπίουθηιρίϊ: οἷ. ὅ9Π01. Π. Β, 145 Τ1οα. Κὅ1ο. 4, 79 
Ἡνρη. ἴα". 44. 4]. Εουνΐαββθο πο βρθοίδί ΤιλΙνανεῖτι 1)66]. Κο ὃ 
Ρ. 64: οὐχ δρᾶτε τὸν Μίνω δεινὰ πάσχοντα ἐπὶ τῆς σκηνῆς; ἘΠάοτα 
θα]. 6 Μίνως Ἰπβουρίπηη {π|586 νἱτὶ ἀοοί οοπίθοογτηΐ 6 ΟἸἹουη θη 15 
ΑΙΘΧχ. ϑίγσοιμι. Ἱ ρ. 741 ([". 371). 

901 

ὄρνιϑος ἦλϑ᾽ ἐπώνυμος 
πέρδικος ἐν κλεινοῖς “4ϑηναίων πάγοις. 

ΑΕ. ΓΧ Ρ. 888 Ε΄: τοῦ δὲ ὀνόματος (56. πέρδιξ) αὐτῶν ἔνιοι συ- 
στέλλουσι τὴν μέσην συλλαβήν --- πολὺ δὲ ἔστι τὸ ἐκτεινόμενον παρὰ 
τοῖς ᾿Αττικοῖς:. Σοφοκλῆς Καμικοῖς “ἡ ὄρνιϑός -α παγοις᾽. ΟἿ ῬΠιοί. 
1,6χ. Ρ. 418, 15 (ϑυϊα. ν. Πέρδικος ἱερόν): Σοφοκλῆς δὲ ἐν Καμικίοις 
(κωμικοῖς ἬΕΝ τὸν ὑπὸ Δαιδάλου ἀναιρεϑέντα Πέρδικα εἶναι 
τοὔνομα. 

902 
ἁλίας στραβήλου τῆσδε. τέκνον. εἴ τινα 
δυναίμεϑ᾽ εὑρεῖν 

ΑἸ. ΠῚ Ρ. 861): τῶν στραβήλων (θοποβαστιπι) μνημονεύει καὶ 
“ΣΣοφοκλὴς ἐν Καμικοῖς οὕτως "ἁλίας --- εὑρεῖν". πο βρθοίαγιε στρα- 
βήλου ταοπέϊο ἱπαϊοαί ΖΘμΟθ 8 4, 92 Ρ. 112,30: ὃ Μίνως οὖν ἐδίωκε 
Δαίδαλον καὶ καϑ'᾽ ἑκάστην “χώραν ἐρευνῶν ΚΥΚΆΑΤῊ κόχλον καὶ πολὺν 
ὑπισχνεῖτο δοῦναι “μισϑὸν τῷ διὰ τοῦ κοχλίου λένον διείραντι (δεεέξαντι 
δηΐθ 416 Κ.), διὰ τούτου νομίζων εὑρήσειν Δαίδαλον κτέ. Πΐπο 5α- 
ΒΡΊΘΟΥ ν8. 2 ΒΡ] πάθῃ 6556 ὃς διξέρεεεν λένον. 

: 803 
πιστοί μὲ κωχεύουσιν ἐν φορᾷ δέμας 
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ΉΘβγοΝ. 3 Ρ. 404: κωχευουσιν" ὀχοῦσι. μετεωρίξουσι. πιστοί Σ 
Σοφοκλῆς καμίκην κωχεύουσιν ἐμφοραιδέσμας. Αποοά. Ῥατΐδ. πρίων 
Ρ. 52, 20: κωχευουσιν" ὀχοῦσι. μετεωρίζουσι. Σοφοκχλὴς κωμικοῖς “ πι- 

στοί μὲ κωχεύουσιν ἐνφοραὶ δέμας΄. ἐν φορᾷ Τϊπαονῆπ5, ἀμφορεῖ 
ἘΠ ΚΘΉ ΙΒ. 

ΚΉΔΑΛΙΦΟΝΊ ΣΑ ΤΉ ΎΡΙΚΟΘΣ 

Ἐπί. 1]. Ρ. 987, 8: ὅτε Κρόνος ἐταρταρώϑη. ἐξεδόϑη τῷ Διὶ παρὰ 
Τηϑύος καὶ Ὠκεανοῦ ἡ Ἥρα, ἐγκύμων μὲν οὐσα- ὡς παρϑένος δὲ 
ὑπονοουμένη. τεκοῦσα δὲ τὸν “Ἥφαιστον προσεποιήσατο δίχα μίξεως 
τεκεῖν καὶ Κηδαλίωνι τῷ Ναξίῳ ἐκεῖνον παρέδωκε διδάξαι χαλπευτι.- 
κήν. Γλιοϊδητιβ ἀθ ἄοχιο ς. 28 γΟ]. 8 Ρ- 306: ἐρίων φέρει τὸν Κηδα- 
λίωνα τυφλὸς ὦν, ὃ δ᾽ αὐτῷ σημαίνει τὴν πρὸς τὸ φῶς ὁδὸν ἐποχού- 
μενος. καὶ ὃ ΡῈ φανεὶς ἰᾶται τὴν πήρωσιν. απίοιπμη οἵ, Ἡγρίη. 
Ῥοοί. Αβι}. 3;.94 Ρ. 480 δἵ 8ἱ. 

904 
καὶ δή τι καὶ παρεῖχα τῶν ἀρτυμάτων 
ὑπὸ τοῦ δέατος 

Ἠογοά. π. μον. λέξ. ρ». 80, 38: ὅ τὲ Σοφοκλῆς ἐ ἐν Κηδεμόνι σατυ- 
ρικῷ φησί " καὶ δή τι --- δ δὲν . ἀντὶ τοῦ δέους. Ἡ 5 6}. 1 Ρ. 896: 
δέατος" δέους. Σοφοκλῆς Κηδαλίωνι (κιδαλίῳ οοἄθ6χ). ν5.1 τῷ ἀθ- 
τυμάτῳ «πίο Τ᾿ ἀογῆτμη. 

90 

μαστιγίαι, κέντρωνες, ἀλλοτριοφάγοι 
ΔΕ. ΤΥ͂ Ρ. 164 Α: κατὰ γὰρ τὸν Σοφοκλέους Κηδαλίωνα ἐστὲ “ μα- 

στιγίαι κ. ἀλλ." οἵ, Ἐπ5ι. Οα. Ρ. 1404, 18: καὶ τὸ " μαστιγίαι κ. ἀλλ.᾽. 
ὃ δὴ ἐκ τῶν τοῦ Σοφοκλέους εἶναι λέγεται. 

900 

τοῖς μὲν λόγοις τοῖς σοῖσιν οὐ τεκμαίρομαι, 
οὐ μᾶλλον ἢ λευκῷ λίϑῳ λευκὴ στάϑμη. 

5.680]. ΡΙαΐ. Ρ. 920 ἢ 88: λευκὴ στάϑμη: ἐπὶ τῶν ἄδηλα ἀδήλοις 
σημειουμένων ----. ἡ γὰρ ἐν τοῖς λευκοῖς λέϑοις στάϑμη λευκὴ οὐδὲν 
δύναται δεικνύναι ----. ὡς Σοφοκλῆς Κηδαλίωνι " τοῖς μὲν ---- στάϑμη. 

Ῥογο ὀδάθιῃ ατορονῖιβ ΟὙΡΥ. οοα. ωοϊα, 2...67 Ῥμοί. ωοχο ΒΕ, 
11 οὐ δυϊᾶαρ ν. λευκὴ στάϑμη. οτηΐθ8θο ροοίδο ποιηΐηο Ἰοοιη αὐονί 
Τλπδί. Π. ρ. 1028, 3. 1)6 ρτονουθῖο ἐν λευκῷ λέϑῳ λευκὴ στάϑμη οἵ. 
Ἡόρυ οι. ν. λευκὴ στάϑμη νο]. 2 Ῥ. 466 οἱ Ζομοῦ,. 4, 89. νϑ8. 1 μὲν 
οἵη. Ἐπιβί. νβ. ῶ λευκὴν στάϑμην Ἐχαβί. 

907 
“ ἢ ΄ ; 7, . , 

Ο τι ἂν τι γίγνηται. τὰ παντ νου σκιὰ. 
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Ῥ]ιοί. Τιοχ. Ρ. 888, 16 οἵ Βυϊᾶαθ: ὄνου σκιά --- Σοφοκλῆς Κηδα- 

λίωνι " ὅτι ἂν --- σκια᾽ - γίγνηται) γίνηται ν6] γίνεται 110]. Τὴουίαββο 

ἰὸρ.. ὅταν τι γίγνηταί 7.» ἅπαντ ὄνου σκιά. Ἰ)οῦγαθιιβ ΡγΟροϑαϊ: 

ὅταν γένηται ταῦτα, πάντ᾽ ὄνου σκιά. 

908 

αὐτοχτίτους δόμους 

ἬΘβγοΙ.. ιν. 625: αὐτοχτίστους δόμους" οὐ κατεσκευασμένους, 
ἀλλ᾽ ἐκ ταὐτομάτου γεγενημένους" ἢ τοὺς οἰκουμένους. Σοφοχλῆς Κη- 
δαλίωνι. αὶ αὐτοχτίτους ϑ'Α]πιαδίαβ᾽; Ργοθ Ὁ 116 δὲ δόμους αὐτοχτί- 
τους 80. 051586 Ροθίδμῃ. 

΄ 

909 

τερϑρία πνοή 
Εέγμι. ΝΜ. ν". 758, 7: τερϑρεία --- παρὰ τὸ τερϑρεύειν. καὶ τερ- 

ϑρευόμενος. Φερεκράτης. τερϑρία πνοή. ὙῸΪ ΟΘ΄ αἰδίοται: ᾿ παρὰ τὸ 

- Φερεκράτης] μ᾿ κεν ξωρ3 1). τερϑρία αν οἰ ἀγροῖς τερϑρία μέντοι 

πνοὴ διὰ τοῦ ἃ ἡ ὀπισϑία Υ. ἀγροῖς τερϑρι μέντοι πνοὴ διὰ τοῦ τ ἡ 

ὀπισϑία σοφοκλῆς κή κενὸν ἐώρα3 Μ. Τοοῖι5 νἱ θέσιν βυμηρίιβ. ΟΧ 
Οδάδ!ομθ, 5οα νοερὰ πο οχίσιοοῦ. ῬΙῸ “ἀγροῖς ἴάθυι ᾿“γρίοις τοβίϊ- 
{π|0, ΘΌΡΙΠΙΟΟ 5 γουθᾶ ἔαῖθβο τερϑρία πνοή, ἃρηονῖ ΠΙμάονέ. ῬΊιοτο- 
ογταΐθιῃ ἀἰχίββθ βυβρίοον τερϑρευόμενος κενὸν ̓ ὡράξει. Τ7)6 νϑῦῦο ᾧρά- 
ξεσϑαι αἰχιῦ ΜΘ οΚῖπθ οι. 2 Ρ. δ57. Οἷς, Οὕβουν. οὐἱῦ. Ρ. 20. 

ἘΛΥΤ ΑΜ ΝΕΕΣΕΡΑ 

Ηδῃς ἰγταροραϊαμι 80 Τρ θηΐα ΠῚ αἰνυβδϊη 6556 βἰαίαι ΥὟΥ 6]- 
Οἴκθυτιβ. 

910 
Ἁ Α Ρ] ἈΝ ᾿ Ρ] [ν »Ἥν 

τον δὲ ἀνταῖον περιδινέοντα οὐχ ορᾶτε 
καὶ δεῖμα προσπαίοντα ἀνταίας ϑεοῦ 

Ἐχοιΐδμ. ΟΙ. ἨἩΊΡΡοον. Ρ.62: ἀνταῖον ϑεόν (ἀντεόνϑεον 64.)" τὸν βλά- 
βης ὑπονοούμενον αἴτιον ἔσεσϑαι ἄνϑρωπον ([οτί. ἀνϑρώπῳ). ἀνταῖον 

δ᾽ ἐκάλουν οὗ παλαιοὶ τὸν σώφρονα. ὡς καὶ Σοφοκλῆς ἐν Κλυταιμνή- 
στρᾳ λέγων “ τὸν δὲ ---- ἀνταίας ϑεοῦ᾽. ν5. 3 προσπνέοντα] προσπαίοντα 
οοὗοχ Οδῃΐαθν. “ προσπέοντα οοαϊοο5 ῬΑ 51η1 215] 2614 5651. ἀνταίας] 
ἀντέας ν61] ἀντίας Τ1υτ]. ΒοΥρ πα οοηΐθοῖς “τὸν δ᾽ ἀνταῖον περιδη- 
γνεύοντά ϑ᾽ ὁρᾶτε". καὶ “ δεῖμα προσπνέοντα τἀνταίας ϑεοῦ᾽ οἱ α]16- 
ΤΠ ἸΟΟΘΌΠΙ 6 ῬΟΙγΙ4ο ((". 867) ἀοϑιπηρίσθμη 6556 ΡΥ ἈΠΟ βἐαξαϊέ; 
προσπαίοντα ἡ ἴῃ προστρόπαιον τη [81 11} ΒΌΒΡΙΘΟΥ. ΤΟ ΘΟ 5 Ρτο- 
Ροβιπί: τὴν ἄγχιμον δὲ πῦρ δονυῦσαν οὐχ δρᾷς καὶ δεῖμα προσπνέου- 
σαν ἀνταίας ϑεοῦ. 

ΤΕΑα,. ΘΕΔΕΟ,. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 11 
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ΚΟΔΛΔΧΙΔΕΝΣ 

Αροθαΐ ἔαθυ]α ἀθ Τάβοπο λΙθάθαθ ορθ υιθεϊβ ἀπτοὶ σ61}π|85 τθρο- 
ἰθῃΐθ, απδτη τοπὶ πᾶντᾶξ ΑΡΟΠοάοστϑβ 1,9, 38 βα4ᾳ. Οὗ ΞΘ Π0]. «ἌΡ. 
ΒΝ. 3, 1040: Σοφοκλῆς δὲ ἐ ἐν ταῖς Κολχίσιν εἰσάγει τὴν Μήδειαν ὑπο- 
τιϑεμένην τῷ Ἰάσονι περὶ τοῦ ἄϑλου δι᾽ ἀμοιβαίων. 

911 

χαλκοσκελεῖς γὰρ. -΄΄. : : 

ἐκπνέουσι πνευμόνων ἄπο᾽ 

ἄταν ὃὲ μυχτὴρ ὡς. ΣΦ ῷ 

ὅὉΒο!]. ΡΙπᾶ. Ῥγέμ. 4, 898: τοὺς πυρίπνους ταύρους ᾿Αντίμαχος 
ἐν Αὐδῃ ἩἩφαιστοτεύκτους λέγει. καὶ Σοφοκλῆς δὲ ων. (Σοφο- 
πλῆς δ᾽ ἐν Κολχίσι οἱ. Βοίμῖπ5) βοῦς ἀδερμάτους φησίν " χαλκοσκελεῖς 
γὰρ ἐκπνέουσι πνευμάτων (πνευμόνων ΒΕΙΡΚ.) ἀ ἄπο" φλέγει δὲ μυχτὴρ 
ὡς... Βειρκίαϑ βαΡρ]οὲ ΥΒ. 1 εὐ 2 καὶ τὸ πᾶν ἀδέρματοι πυρὸς 
ὑδὼν ἐχπνέουσι. γ8. ὃ ὡς ἱπνὸς σελασφόρος. 

δ. απ ων ῬΌΝ 
ἄπῃξε πέμφιξ ὡς ἱπνοὺῦ σελασφορου 

(Ἰθητιβ γΟ]. 17,1 Ρ. 879 (νο], 8 Ρ. 454 δα. Β451]., νοὶ]. 9 Ρ- 886 
ΟἸιανί.): νυνὶ δ᾽ ἀρκέσει τοῖς γφθαμματικοῖς ὠκολουϑήσαντα κατὰ τὴν 
ἐχείνων διάταξιν εἰπεῖν τι περὶ τῶν κατὰ τὴν πέμφιγα σημαινομένων. 
κρτον μὲν γὰρ αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἔρν 3 Σοφοκλῆς ἐν Κόλχοις λέγειν 
“ἀπῆξε πέμφιξιν οὐ πέλας φόρου. Τιοοαπι οοιτοχὶς ΗθυτηΔ τι 
Οριιξο. γνο]. 4 Ρ. 377. 

919 
κἂν ἐθαύμασας 

τηλέσκοπον πέμφιγα χρυσέαν ἰδών 
8] 6 πῖβ γ0]. 17, ΤΡ. 880 (υο]. 5 Ρ. 458 64. Β451]., νοὶ]. 9}Ὀ. 885 

ΟΠατί.): ἐπὶ δὲ τῶν ἀκτίνων αὐτῶν δοκεῖ χρῆσθαι τῷ τῆς πέμφιγος 
ὀνόματι Σοφοκλῆς ἐν Κόλχοις κατὰ τάδε τὰ ἔπη " κἂν --- ἰδων᾽. ν8. 1 
ἐθαύμασα αιῖο Ἡρηηδηητη. γν8. 3 τῇδε σκοπῶν 64., τηλέσκοπον 
Βρμτ]θῖπ5. 

μ 914 

ἡ φὴς ὑπομνὺς ἀνθυπουργῆσαι χάριν; 
Αποοά, ΒοΚΚ. ρΡ. 404,31 οἱ δυϊάδβ: ἀνϑυπουργῆσαι" τὸ ἀνταπο- 

δοῦναι χάριν. Σοφοκλῆς ᾿Κολχίσιν " ἢ φὴς ---- χάριν. 

91 
ὑμεῖς μὲν οὐκ ἄρ᾽ ἦστε τὸν Προμηϑέα 

Ἔτσι. Μ. Ρ. 439,3: καὶ Σοφοκλῆς Κόλχοις " ὑμεῖς --- Προμηϑέα᾽ ἦ 
ἀντὶ τοῦ ἤδειτε. οἴ. Αὐρ. ΑΘβοι. Ῥχοιη.: κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιέα ἐν 
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παρεχβάσει παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κόλχοις. Ῥτονηοίϊοι πιηριιθηε (46 πὸ 
Αρ. Ἐν. 8, 848. 544.) τπθιτὶοποιὰ {τιῖπι5 παρεκβάσεως διιβᾶμι. {ἰ|556 
τοοίο ᾿πάϊοαί ΝΥ Θ] οἰκου. 

910 

ΑΙ. ἢ βλαστὸς οὐκ ἔβλαστεν οὐπιχώριος ; 
ΑΓῚ, χαὶ κρᾶτα φρίξας εὐλόφῳ σφηκώματι 

χαλκηλάτοις ὅπλοισι μητρὸς ἐξέδυ. 
ϑομ01. Αρ. Ἀπ. ὃ, 1572: Σοφοκλῆς δὲ ἐν Κολχίσι, πεποίηκε τὸν 

ἄγγελον. τοῦ ΑϊἸήτου πυϑομένου (πυϑόμενον οὐ.) περὶ τῶν ̓ προειθη- 
μένων “ἡ --- οὑπιχώριος: :7 (σ5. 1) λέγοντα "ἡ καὶ κάρτα -- μὴ προσεξ- 

ἐδυ’ (ν5. 2 οἱ 8). Ἰίδατιθ ν8. 1 οδῦ Αθϑίδθ, παι} }}} ν8. 2 οἱ 8. νβ8. 2 
καὶ κάρτα φρίξας τῶν εὐλόφω σφηκώμενα ἐαδ! , κρᾶτα Βοτρῖκπις, φρέ- 
ξας εὐλόφῳ σφηκώματι Δ] οΚθμανῖτιβ 6Χ ἩΘΒΥΘΝ. 2 Ρ. 1526: φρέξας 
εὐλόφῳ σηκώματι᾽" ἀντὶ [τοῦ] ἀναφὺς ἄρτιος. ν5. ὃ μὴ προσεξέδυ οοά,, 
μητρὸς ἐξέδυ ΤὲπύροΥβπ8. 

ΣΝ ἢ 

[ἔχοντας εὐζώνους ἕστασαν ἱματίων ἐπιξωώστρας 
ῬΟΙΙαχ 7, 68: ἁρμόττοι δ᾽ ἂν ταῖς ξώναις ταύταις --- καὶ ἡ ἐν 

ταῖς Σοφοκλέους Κολχίσεν (μὰ ΒΘΚΚΚΟΥΙ οοάοχ 4. ξωστῆρσιν ὁ έθ.1) 
ἐπιξώστρα" λέγει γοῦν “ ἔχοντας εὐξώνους βτον ἱματίων ἐπιξώ- 
στρας". ΜΌΪ απο ἐδηαπδιη ΟΡ Ποοθα αθεπαηέαν.. απδιηγὶβ οοΥταρίδ 
ν᾽ ἀθαπέαν (οογέθ ἔχοντες οχρθοίδιητ5), ὅοΡμΟΟ] 15 ποη σαί. 

918᾽ 

5680]. ΑΡ. ἈΠ. 4 958: Σοφοκλῆς δὲ ἐν Κολχίσι φησὶ κατὰ τὸν 
οἶκον τοῦ “Αἰήτου τὸν πυῖδω (8ο. ̓Ἵψυρτον) σφαγῆναι. ἴίοτῃ Ἐππι:. ΝΜ 64, 
1554: χτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν κάσιν παρέστιον τὸ καλλίπρῳρον εἰσέβης 
᾿4ργοῦς σκάφος. 

519 
μηροῖς ὑπαίϑων τὴν Διὸς τυραννίδα 

ΑἸ. ΧΠΤΤ Ρ. 602 ΕἸ: ὃ δὲ (ϑο. ϑ΄ΟΡΒΟΟ]68) ἐν Κολχίσι περὶ Γανυ- 
μήδους τινὰ λόγον ποιούμενος “ μηροῖς ---- τυραννίδα". 

920 

καλὸν φρονεῖν τὸν ϑνητὸν ἀνθρώποις ἴσα. 
Βίοῦ. ΕἼον. 39, 98: Σοφοκλέους Κολχίδες. “ καλὸν ---᾿ ἴσα. 

921 
ἐπαλλαχϑεῖσα 

ἩόΒΥΟΙ. 1 Ρ. 1809: ἐπαλλαχϑεῖσα: ἐπαλλάξασα. Σοφοκλῆς Κολ- 
χίσιν. 

11} 
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922 
κυνάρα 

Αὔι. ΠΟ Ρ. Τ0 Α: κινάρα" ταύτην Σοφοκλῆς ἐν Κολχίσι (κοχλίσι 
ὙΠ) κυνάραν καλεῖ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ΑΡ ᾿αο [αΌπ]1ὰ πο αἸν ούϑαιῃ ἔπ1556 Τοη θη οοηϊδοοχπηΐ. 

929 
ταῦτ᾽ ἐστὶν ἄλγιστ᾽, ἣν παρὸν ϑέσϑαι καλῶς 
αὐτὸς τις αὑτῷ τὴν βλάβην προσϑῇ φέρων. 

το}. ΕἼον. 4, 88: τοῦ αὐτοῦ (Κφεούσᾳ πθι8α1} ϑοΠον 5. 6 οοαα,, 
ΡΓδθοθαιῇ βιδί τιν Ἔξ: 75). ταῦτ᾽ -- φέρων᾽. ν5.1 ἢν] ἂν ΤΥ ν8. 9 
αὐτῷ 1ἰῦτ]. φέρων] ἔοτί. ϑέλων. 

924 
ὅστις δὲ τόλμῃ πρὸς τὸ δεινὸν ἔρχεται, 
ὀρϑὴ μὲν ἡ γλῶσσ᾽ ἐστίν, ἀσφαλὴς δ᾽ ὁ νοῦς. 

5100. ΕἾον. 7, 8: Σοφοκλῆς Κρεούσᾳ. “ ὅστις --- νοῦς". ν8. 1 τόλ- 
μῆς ἘΠΙ 5] οῖπ5 ἴῃ παν, Μ|64. 388. Μ 

920 

καλὸν μὲν οὖν οὐκ ἔστι τὰ ψευδῆ λέγειν" 
ὅτῳ δ᾽ ὄλεϑρον δεινὸν ἁλήϑει᾽ ἄγει.,. 
συγγνωστὸν εἰπεῖν ἐστι καὶ τὸ μὴ καλόν. 

510}. ΕἸον. 12, 4: Σοφοκλέους Κρεούσᾳ. “καλὸν ---- καλόν". ν5. 3 
ἁλήϑει᾽ ἡ ἀλήϑει᾽ 110ῦχτ]. ν5. ὃ σύγγνωστον ΝΜ. 

920 
" ᾿ 5 , 

οὔτε γὰρ γάμον. ὦ φίλαι, 
“ 95 ἢ , ᾿ 

οὔτ ἂν ολβον ἔχμετρον 

ἔνδον εὐξαίμαν ἔχειν" 
Α ον ς ΄, φϑονεραὶ γὰρ οδοί. 

Βἴ0}. ἘἾον. 38, 26: Σοφοκλέους Κρέουσα. "οὔτε ---- ὁ δοί᾽. ν58.1 
“. 3 . »"ς ' Η 

φίλαι ΑΜ, φίλε «111. ὦ ἀο]οητπι βυιβρίοον. γν5. 8 εὐὔξαιμ᾽ ἂν ΠΥ], 
εὐξαίμαν ΘΙ 6 ΠΥ, 

927 
καὶ μή τι ϑαυμάσῃς μὲ τοῦ κέρδους, ἄναξ, 
ξ." 29 ΄ , ΠῚ λ , ὧδ᾽ ἀντέχεσθαι. καὶ γὰρ οἱ μακρὸν βίον 
ϑνητῶν ἔχουσι, τοῦ γε κερδαίνειν ὅμως 

“ Ἁ ἀπρὶξ ἔχονται, χἄστι πρὸς τὰ χρήματα 
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τ ϑνητοῖσι τἄλλα δεύτερ᾽- εἰσὶ δ᾽ οἵτινες 
αἰνοῦσιν ἄνοσον ἄνδρ᾽. ἐμοὶ δ᾽ οὐδεὶς δοκεῖ 
εἶναι πένης ὧν ἄνοσος. ἀλλ᾽ ἀεὶ νοσεῖν. 

510. ΕἼον. 91, 38: «Σοφοκλέους Κρεούσα. "καὶ μή --- νοσεῖν ἢ. 
ν8. 4 ἁπρὶξ Μ. ν5. 6 αἴνουσιν ἄνοσον ἄνδ᾽ Μ. ἘλὶρΙα5 ΠῸ5. 6586 
ψΟΥΒι5 οὗ ΟΡ] ΟΟ]15 Ἰοση Χο ἀἴβθθ. οἱ, ΜοΙη οἰκία. 

928 
κάλλιστόν ἐστι τοὔνδικον πεφυκέναι, 
λῷστον δὲ τὸ ἕὴν ἄνοσον, ἥδιστον δ᾽ ὅτῳ 
πάρεστι λῆψις ὧν ἐρᾷ καϑ᾽ ἡμέραν. 

Βίοῦ. ΕἼοΥ. 108, 15: ΖΣοφοχλέους Κρεούσης. ἣ κάλλιστον --- ἡμέ- 
δὰ»". 8. 3 λώιστον δὲ] λῶστον δὲ τὸ Β᾽. ἴΐὰ ΟΘ΄ αἰϑέοτάπβ; ἰίδατιθ 
τη] 1 λῶστον δ᾽ ἀεὶ ξὴῆν ἄνοσον. Οοὔουτιμη οἵ, ΤΉ Θορ. 5 56.: 
χάλλιστον τὸ δικαιότατον - λῴῷστον δ᾽ ὑγιαίνειν, πρῆγμα δὲ τερπνότα- 
τον τοῦ τις ἐρᾷ τὸ τυχεῖν. αΌΪ νουϑιιβ ΔΙ τουΐα5 ἰαϊεϊπτη 4111 ἁἰμπᾶ Ρτο- 
ἀϊάἀογαπί. 

929 

ἄπελϑ᾽ ἄπελϑε. παῖ: τάδ᾽ οὐκ ἀκούσιμα. 
Απροά. ΒΟΚΚ.Ρ. 878, 6: ἀκουστά: ὡς ἐν τῇ (τῷ ο04.) Κρεούσῃ 

“ἄπελϑ᾽ --- οὐκ ἀκουστα". καὶ Εὐριπίδης δὲ πολλάκις" ὃ μέντοι Σο- 
φοκλῆς ἀκούσιμα φησί. γον ἐν τῇ Κρεούσῃ ---- ἀκουστά Ἰοοο 510 
ποία, ΡῬοϑύ Σοφοκλῆς ἀχούσιμα φησί, ἐνδηβροπθηάα 6586. δὲ ρτὸ τάδ᾽ 
οὐκ ἀχουστά 5οΥἸθομ πη 6556 τάδ᾽ οὐκ ἀκούσιμα νἱάϊ ΒοΙρκίυδ. 

; 990 
ἀνέκτημαι 

Ἠβγοῖι. 1 Ρ. 861: ἀνέκτημαι" ἀνείληφα. Σοφοκλῆς Κρεούσῃ (κρε- 
οὔσιν οο4.). 

ν 991 
ἰσοϑανατον 

ῬΟΙΠχ 6, 174: ἐκ δὲ τοῦ ΙΣῸ ἰσονόμος ἰσοτελής ----. τὸ δ᾽ ἰσοϑά- 
νατον Σοφοκλέους εἰπόντος ἐν Κρεούσῃ οὐ πάνυ ἀνεκτόν. 

ἘΡΥ͂ΣΗ͂Σ ΣΑ ΎΚΤ 

γιάοέαν Ῥαυϊα15 ᾿παϊοίπτη ᾿π6]] ρθη πη 6556. 5'6Θα 465. ἐξα 
ππὸ Ὠἰ ΕΠ πι ἔν. 882: πᾶπὶ Αἰπθηδοὶ ΠΟΥῚ (ἔτ. 833) Κρησί ργδοθθηΐ, 
βίους Σοφοκλῆς Κρησίν Ἰαπάαίαν ἀρτα ἩΘβυ οι, ν. βυδοί, ατιοπι Ἰοσῦτη 
δα Αοὐβίπιῃ τοις] ηλτι5 ({, 57). 

992 

καὶ δὴ φάρει τῷδ᾽ ὡς ἐμῷ καλύπτομαι. 
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Ηρτχοά. περὶ διχρ. ἴῃ Απροά. Οχοη. γ0}.0 Ὁ: 296, 10: τὸ φάρος 
συστέλλον τὸ 4, ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κρίσει σατυρικῇ " καὶ --- καλύ- 
πτομαι. Τά επι ἔδτθ φτδιμιπδ θα 5 Τοστη. ῃ..444.. οἱ ὍὭξαο. ν. 85, ᾧ. 
Ἐδθα]αθ {{ππ|π|86 Ἰαοππᾶ οἰατοτοθρίθβ οϑὺ ἴῃ Ἡοτγοά. π. μον. λέξ. ». 86, 
94: κατὰ συστολὴν παρὰ Σοφοκλεῖ, ἐν Τηρεῖ ᾿ σπεύδουσαν αὐτήν. ἐν 
δὲ ποικίλῳ φάρει τῷδ᾽ ὡς ἐμῷ καλύπτομαι. 

999 
ΑἸι.. ΧῪ νυ 510: Σοφοκλῆς δ᾽ ὃ ποιητὴς ἐν Κρησὶ (Κρίσει χε: 

νν Πἰ{{π|5) τῷ δράματι τὴν μὲν ̓ “φροδίτην ἡδονήν (1. ἡδονικήν) τινὰ οὐ- 
σαν δαίμονα μύρῳ τε ἀλειφομένην παράγει καὶ “πατοπτριζομένην.. τὴν 
δ᾽ ᾿4ϑηνᾶν φρόνησιν οὐσαν καὶ νοῦν, ἔτι δ᾽ ἀρετὴν ἐλαίῳ χρωμένην 
((. χριομένην) καὶ γυμναζομένην. 

ἘΦΟΘῚ ΣΤ ΌΡΟΥ 

994 
ΚΘΠ0]. ΝΊο. Του. 848: Προμηϑέα, τὸ πῦρ κλέψαντα καὶ τοῖς ἀν- 

ϑρώποις δωρησάμενον οὗ λαβόντες ἐμήνυσαν οὐ χαλὴν τῆς χάριτος 
τίνοντες ἀμοιβήν. ἐφ᾽ οἷς τὸν Ζία φασὶν ἐπαινέσαντα φάρμακον αὖ- 
τοῖς ἀγηρασίας δοῦναι, τοὺς δὲ λαβόντας ἀποφέρειν τὸ δωρηϑὲν ἐ ἐπ᾽ 
ὄνου; τὸν δὲ δίψει, τειρύμενον ἐλϑεῖν εἰς κρήνην ἣν ἐφύλασσεν ὄφις, 
καὶ τοῦ ποτοῦ ὀρεγόμενος ἀπέδοτο τοῦ γήρως τὸ φάρμακον. διὸ πάν- 
τας μὲν τοὺς ὄφεις καϑ' ἕκαστον νεάζειν ἐνιαυτὸν ἀποδυομένους τὸ 
γῆρας. τὸν δ᾽ ὄφιν τὸν τῆς κρήνης φύλακα καταλαβεῖν τὸ δίψος. οϑεν 
τοῖς δηχϑεῖσιν ἐμποιεῖν δίψαν. ἔστι δ᾽ ὃ μῦϑος παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν 
Κωφοῖς. Ῥθαπάοτηῃ ΓΑ ] δὴ γοἔου! ΑΘ] Δ πτι8 Ν. Α.6θ,51 Παθὸ ΔαάΘη5: 
-ἰ οὖν; ἐγὼ τοῦ μύϑου ποιητής; ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἴποιμι" ἐπεὶ καὶ πρὸ 
ἐμοῦ Σοφοπλῆς ὃ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς καὶ 4εινόλοχος ὃ 0 ἀνταγῶωνι- 
στὴς Ἐπιχάρμου καὶ Ἴβυκχος ὃ Ῥηγῖνος καὶ ᾿Δριστέας καὶ ᾿“πολλοφάνης 
ποιηταὶ κωμῳδίας ἄδουσιν αὐτόν. 

99 Ὁ 

. κυλισϑεὶς ὥς τις ὄνος ἰσύσπριος 

5980]. Αρ. Βμοά. 1, 972: λέγεται δὲ ἴουλος καὶ ξῷῴόν ΠΣ ϑηρί- 
διον πολύπουν ---- Θεόφραστος δὲ ἐν τῇ πρὸς Φανίαν ἐπιστολῇ καὶ 

ὄνον φησὶν αὐτὸν κχαλεῖσϑαι. ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κωφοῖς σατύροις 
- κυλισϑεὶς -- ἰσύσπριος᾽. οἵ, Ἡοθγοῖ. 2 νΡ. 768: ὄνοσις ὄσπριον 
(ὄνος ἰσόσπριος ΩΝ ἔστι δὲ ξῷον πολύπουν ὀσπρίῳ ὅμοιον, 
ὃ καὶ ἴουλόν τινέῤ φοσιν. ΟΝ ΦιΘ ΣΧ, Ῥ. 57. 17; ὄνος ἰσόσπριος 
(ὄνοσις ὄσπριος ὁοἀ.)" ξῷον πολύπουν σκωληκῶδες, ὃ συνειληϑὲν 
ὅμοιον κυάμῳ φαίνεται. 

9290 

Κ6Π01. ΔρΡ. Ἐμοᾶ. 1, 1126: Σοφοκλῆς δὲ αὐτοὺς (Τάλοου Πδοίγ- 
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105) Φρύγας καλεῖ ἐν ̓ Κωφοῖς σατύροις. θη}. 4, 80: Κέλμις ἐν σι- 
δήρῳ" αὕτη τάττεται ἐπὶ τῶν σφύδρα ἑαυτοῖς πιστευσάντων ----. Κέλμις 
γὰρ, εἷς τῶν Ἰδαίων ΖΔακτύλων τὴν μητέρα Ῥέαν ὑβρίσας, καὶ μὴ ὑπο- 
δεξάμενος ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν εὐμενῶς ἐν τῇ Ἴδῃ. ἀφ᾽ οὗ ὃ στερεώτα- 
τος ἐγένετο σίδηρος. μέμνηται τῆς ἱστορίας Σοφοκλῆς ἐν (αἀ4ς Κω- 
φοῖς) σατύροις. Ὁ] νοῦρθα ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν -- σίδηρος οουτπιρία 
βαπὲ δα Ἰαοιποβα. ίναρ. Χ Ρ. 418: “ακτύλους δ᾽ ̓δαίους φασί τι- 
νὲς κεκλῆσϑαι τοὺς πρώτους οἰκήτορας, τῆς κατὰ τὴν Ἴδην ὑ ὑπωρείας" 

-- Σοφοκλῆς δὲ οἴεται πέντε τοὺς πρώτους ἄρσενας γενέσϑαι. οἵ σί- 
δηρόν τε ἐξεῦρον καὶ εἰργάσαντο πρῶτοι καὶ ἄλλα, πολλὰ τῶν πρὸς τὸν 
βίον χρησίμων . πέντε δὲ καὶ ἀδελφὰς τούτων . ἀπὸ δὲ τοῦ ἀριϑμοῦ 
4ακτύλους κληϑῆναι. ἄλλοι δ᾽ ἄλλως μυϑεύουσιν -ο. πάντες δὲ καὶ 
γόητας ὑπειλήφασι καὶ περὶ τὴν μητέρα τῶν ϑεῶν καὶ ἐν Φρυγίᾳ φκη- 
κότας περὶ τὴν Ἴδην. Φρυγίαν τὴν Τρῳάδα καλοῦντες. 

ΛΑΚΑΙΝΑΙῚΙ 

Ατρυπηθηάπμῃ ἔα θα] 6 ὁ Ρᾶνγᾶ ΠΙδά6 ἀποίαμη ἐθδίαξαν Αὐἱδέοί. 
Ῥοοί. 38 Ρ. 1459 Ὁ 6: τοιγαροῦν ἐκ "μὲν Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας μέα 
τραγῳδία ποιεῖται ἑκατέρας ῇ δύο μόναι. ἐχ δὲ Κυπρίων πολλαί. καὶ 
ἐκ τῆς “μικρᾶς Ἰλιάδος πλέον ὀκτώ, οἷον ὅπλων κρίσις. Φιλοκτήτης. 
Νεοπτόλεμος Εὐρύπυλος, πτωχεία. “άκαιναι. Ἰλίου πέρσις καὶ ἀπο- 
πλους καὶ Σίνων καὶ Τρῳάδες. Τιδοδοπ 8 τη] 16 γ65., απᾶθ ΘΠουι οἵς- 
ἔροουϊαῦ, ῬγοθΔΌΙ ΠΟΥ της θ]] στα ἩΘΙθπδθ φοπιῖέοδ. Ὑιάθίας ἄτα- 
τηδΐθ Ῥτοροβία8 α1556 ταρίπβ ῬΔ]14611 ἃ0 ὙΠχο οὐ Π]ομθάθ ρουρο- 
ἰταῖπ8. ἀθ αὰο οὗ, Ῥτοο]. ΟΠγθβίοιῃ. θα, Οἰβῇ. Ρ. 482. ὅ6 80]. 1]. Ζ, 
811 4]. 

991 

στενὴν δ᾽ ἔδυμεν ψαλίδα κοὐκ ἀβόρβορον. 

ῬΟΠαΧχ 9, 49: ἔστι δὲ ἡ ψαλὶς εἶδος οἰκοδομήματος. 7 ἡ που καὶ Σο- 
φοκλῆς ἐν ᾿“Δακαίναις λέγει “ στενὴν --- ἀβαρβαρον". ἀβόρβορον ῬΙῸ 
ἀβάρβαρον ΒΙοιηῆο]άτ5, οἴ. βϑυνῖαβ ἴῃ ὕοτρ. Α. 3, 166: Φιοηιθαθ5 οί 
Γ͵αοδ, κί αἰϊὶ αἸσιιγι οιμτιϊοιμῖίς, μέ αἴ οἰοαοῖδ ἜΝ αΥ ΟΘΉϊ. 

998 

ϑεοὶ γὰρ οὔποτ᾽, εἴ τι χρὴ βοοτὸν λέγειν, 

ἄρξασι Φρυξὶ τὴν κατ᾽ ᾿Δργείων ὕβριν 

ΤΠ τ τῳ ταῦτα μὴ μόχου βίᾳ. 

Ῥυιβοίδῃτιβ Ῥ. 1177, 40 (ν0]. 2 Ρ. 197 Κι.): ΑΠοὶ ἀ ἄρχω τοῦδε καὶ 
τόδε. ἀντὶ τοῦ κατάρχω. δορποοῖος “Δακαίναις " ϑεοὶ --- βία". ν5.1 
ϑεοῖς ἀρ᾽ οαϊίαν, ϑεοὶ γὰρ οοά. ῬαδΥΐθ. ν8. 9 ᾿Ζργείους γψα]ρο, ΒΟΥΙΡΒὶ 
᾿Αργείων. ν5. 8 ξυναινέσω τὰ ταῦτα ἐοἄοχ ῬΑσῖθ. ..) ξυναινέσονται ταῦτα 
Μδάνϊοιβ ῬὨ1]0]. 1 Ρ. 671 54. 
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999 
ἐν ἡ παύσεται ἁμερίων μόχϑων τε καὶ ϑανοτῆτος 

Ηροτοά. π. μον. λέξ. ῬΡ. 40, 12: τὸ μέντοι παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Ἴα- 
καΐίναις δανοτής εἰρημένον, “ἐν ἡ -- δανοτῆτος᾽ , ὑγιῶς ἂν ἔχοι εἰ 
παρ᾽ ὄνομα σχηματισϑείη. ΝοΥθα ἐν ἢ ταΐμὶ ἘΡΕΡΘΟῖΝ σαπί. παύσετ᾽ 
φοᾶοχ, παύσεται Βεοτρκίαβ. δανοτῆτος] ἀδρανότητος ΒοΥρΊκἶτ8. 

ΛΛΑΟΚΟΩ͂Ν 

1)6 διρυπηθηίο οὗ. Ἡγρίη. 0. 186 οἱ ὅϑιν, ἴῃ ὕ οῦρ. Δ. 2, 901. 

940 

λάμπει δ᾽ ἀγυιεὺς βωμὸς ἀτμίξων πυρὶ 
σμύρνης σεγλαγμοῆς, βαῤβαάρϑυθ δυσάμέβε: 

ἨδύΡοον. Ρ.ὅ,1: ἀγυιᾶς -- εἶεν δ᾽ ἂν οἱ παρὰ τοῖς ᾿Ἵττικοῖς λε- 
γόμενοι ἀγυιεῖς οἵ πρὸ τῶν οἰκιῶν βωμοί, ὡς φασὶ Κρατῖνος καὶ Μέ- 
νανδρος. καὶ Σοφοκλῆς ἐν τῷ “αοκόωντι (Ἰ1ὈΥ] λακώων ΜῈ] λακόων 
ν] λακώνων. λαοχόωντι αἱ νἹἀούαν ῬαΪδι.) μετάγων τὰ ᾿“ϑηναίων. 
ἔϑη εἰς Τροίαν. φησί “λάμπει -- εὐοσμίας". Β΄ Π|τον Αποοά. ΒΟΚΚ. 
Ρ. 332, 6 ϑ'αἱ4α5 ν. ἀγυιαί Ζοῃ. Τιοχ. ν. ἀγυιᾶς ΡῬ. 30, 41 ἔα θα]αθ 
ΠΟΙΏΘῺ οτηϊτπηΐ. γ5. 2 σταλαγμοῖς βαρβάρους Ἡδτροογα ϊου β 1|ΡΥῚ 
ἔργ. ΟἸΏΠΘ5. 

941 

Πόσειδον. ὃς Αἰγαίου μέδεις 
πρῶνας ἢ γλαυκᾶς μέδεις 
εὐανέμου λίμνας ἐφ᾽ ὑψηλαῖς σπιλάδεσσι στομάτων. 

Ατ. ἤδη. 6665: ΔΙΟΝ. Πόσειδον. ΞΑΝΘ, ἤλγησέν τις. ΔΙΟΝ. ὃς 
4ἰγαίου πρῶνας ἢ γλαυκᾶς μέδεις ἁλὸς ἐν βένϑεσιν. ΠῚ 6] 1011ὰ: 
παρὰ τὸ “Σοφοκλέους ἐκ. “αοκόωντος Πόσειδον ---- στομάτων. νϑ5. 1 
ὃς “ἰγαίους ἢ ἔχεις ῬοΥρ κῖτ5, ὃς “Αἰγαίου νέμεις ΤΥ Ζβομῖια5 Αὐ. Τ δη. 

Ρ..259, 8. 3 γλυκᾶς γοη. μεδέεις οι. οὐ Θ. νϑ5, ὃ εὐανέμους Ὗ, 
σπιλάδεσι ὙΘ. στομάτων φοΥτιρίτπι. 

942 

ὅουν πι5 ἴῃ οΥρ. Α. 3,204 4 Δηριθι5 απἰ] αοοοοηίοιῃ ροίπηίῦ: 
μογηηι 5αηθ εἰγασοημην πόμα Θορθοοῖος ἴηι Παοοοοηίο εἰϊοῖ!. ()πὰδο πο- 
την ΟΡ ΟΟ]05 ΟἸΧΟΥῚ πθβοίτηι5, ἔουίαθθο Πόρχης οἱ Χαρίβοια (οἴ. 
Ο. ΚΟ Δμλ]. ορῖρε. Ρ. 191. ν.).Ψὕ 

᾿ 343 
νῦν δ᾽ ἐν πύλαισιν Αἰνέας ὁ τῆς ϑεοῦ 
πάρεστ᾽, ἐπ᾿ ὥμων πατέρ᾽ ἔχων κεραυνίου 
νώτου καταστάξοντα βύσσινον φάρος. 
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κυκλεῖ δὲ πᾶσαν οἰκετῶν παμπληϑίέαν᾽ 
συνοπάξεται δὲ πλῆϑος οὐχ ὅσον δοκεῖς, ὔ 

οἱ τῆσδ᾽ ἐρῶσι τῆς ἀποικίας Φρυγών. 
ἸΊΟΏΥΒ. ἯΔΙ. 1. 48 ν. 131: Σοφοχλὴς μὲν ὃ τραγῳδοποιὸς ἐν ΔἼαο- 

κόωντι δράματι μελλούσης ἁλίσκεσϑαι τῆς πόλεως πεποίηκε τὸν “ἰνείαν 
ἀνασκευαξόμενον εἰς τὴν Ἴδην. κελευσϑέντα ὑπὸ τοῦ ᾽ πατρὸς ᾿4γχίσου 
κατὰ τὴν μνήμην ὧν ᾿ἀφροδίνῆ ἐπέσκηψε. καὶ ἀπὸ τῶν νεωστὶ γενομέ- 
νῶν περὶ τοὺς “Παοκοωντίδας σημείων. τὸν μέλλοντα ὄλεϑρον τῆς πό- 

λεως συντεκμηφάμενον. ἔχει δὲ αὐτῷ τὰ ἰαμβεῖα ἐν ἄλλῳ προσώπῳ λε- 
γόμενα ὧδε “νῦν δ᾽ -- Φρυγῶν᾽. ΟΕ Ῥτοοί. ΟἸικοβίουι. οἄ. (ὑαἰ5ῇ. 
Ῥ. 488: δύο δράκοντες ἐπιφανέντες τὸν “Δαοκόωντα καὶ τὸν ἕτερον τῶν 
παίδων διαφϑοροῦσιν᾽ ἐπὶ δὲ τῷ τέρατι δυσφορήσαντες οἵ περὶ τὸν 
Αἰνείαν ὑπεξῆλϑον εἰς τὴν Ἴδην. ν5. 1 Αἰνείας Ἰ10γ]. ν5. ὃ οἵη. Ρ. οἵ 
ἔλ Ὁ. ποπὶ. αὔουὶ ῬΙ]αί. Μὸν. ρ. 100 Ὁ: τοῦ δὲ ᾿Δγχίσου τὸ σῶμα 
ἐν πονηρὸν ἐξεδίδου “ἡ μοτοῦ (519) καταστάξοντα βύσσινον φάρος. 

4 παμπληϑίαν)παγκληρίαν οἱ. ΒΥ Κι5, Θσὸ παμπησέαν τη ]Ίτη. νϑ8. 
ϑ με τ δδθσμου κι συμπάζεται οἱ συμπλάξεται πομμ}}} ΠΟΥ]. ν 5. 5 54. δο- 
κεῖ σοι Ἰἰυτ], δοκεῖς οἱ Τὰ ΙΒ ΚΠπι5. 

944 

πόνου μεταλλαχϑέντος οἱ πόνοι γλυκεῖς. 
Β(οὉ. ΕἼον. 39, 838: Σοφοκλέους “αοκόωντος (581. Α). “πόνου --- 

γλυκεῖς. 

945 

μόχϑου γὰρ οὐδεὶς τοῦ παρελθόντος λόγος. 
σίου. ΕἼονυ. 39, 37: Σοφοκλέους (5. ΤΎϊηο., Ἰούπτη οι. ο064. 

ΑΜ, 1μδοοοομέϊ ᾿μϑϑυτῖ Βυιποἶκῖ5. ἀποίουαΐθ εἶχιιβ οοά. Ὑίπ4Ο0., 
απθιι οτηϊἴογο Σοφοκλέους αἷὸ ἀπθιίαπίον αἰδῇ, ϑ.ο0. Τ) 6]. 868). 
“μόχϑου ---- λόγος." 

940 
καταρράκτης 

ΠΘργομ. 2 Ρ. 182: καταράκτης (χαταρράχτης Μπβυττ5)" ὀχετός, 
δύαξ. καὶ ὃ ἀετός. Σοφοκλῆς ““αοκόωντι (λαοκόοντι οοἄ.). καὶ τὰς 
“Δρπυίας ἐν Φινεῖ (καὶ ταρπυίας ἐν φίνη οοά.). 

Ὅ)Ἥ ΑΡΥΣΙΑΤΟΤ 

Τ)6 ἀιρυπηθηίο οὐ, ὅ9Π0]. ΑΡ. ἘΠ. 4, 1091: αὐτὸς δὲ (Ρουβοιβ) 
ἔβη εἰς “άρισσαν καὶ ἀφικόμενος μοι ἀναγνωρίξει καὶ σὺν αὐτῷ 
ἕπεσϑαι εἰς [Ἄργος πείϑει. καὶ ὅτε δὴ ἔμελλον ἰέναι. συντυγχάνει 
ἀγῶνι νέων ἐν τῇ “αρίσσῃ. καὶ ὃ Περσεὺς ἀποδύεται εἰς τὸν ὀγῶνα 
καὶ λαβὼν τὸν δίσκον δισκχεύει. ---- ὃ δὲ δίσκος τροχαλισϑεὶς ἐπὶ τὸν 
πόδα τοῦ ᾿Ακρισίου τιτρώσκει αὐτόν" καμὼν δὲ ἐκ τούτου ᾿Δκρίσιος 
ἀποϑνήσκχει αὐτοῦ ἐν “αρίσσῃ καὶ αὐτὸν κατατίϑεται Περσεὺς καὶ οἵ 
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“Παρισσαῖοι πρόσϑεν τῆς πόλεως. καὶ αὐτοῦ ποιοῦσιν ἡρῷον οἵ ἐπιχώ- 
θίοι. ΚΓ πη]Ποον ΑγΡοΟ]]οά, 2, 4, 4. Οοἴοσπη οὗ, αὰθὰθ 4 Αουίβιο δη- 

ποίαν πητι5 Ρ. 118. 
947 

πολὺν δ᾽ ἀγῶνα πάγξενον κηρύσσεται, 
χαλκηλάτους λέβητας ἐκτιϑεὶς φέρειν 
καὶ κοῖλα χρυσόκολλα καὶ πανάργυρα 

ἐχπώματ᾽. εἰς ἀριϑμὸν ἑξήκοντα δίς. 
ΑἸ. ΧΡ. 466 Β: ὃ δὲ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τοῖς “αρισαίοις ᾿Ἵκρί- 

σιος καὶ αὐτὸς ἐχπώματα ὅσα πλεῖστα εἶχεν. ὡς φησὶν ὁ τραγιπός 
“ πολὺν δ᾽ --- ἶ δίς᾽. ν5.1 πάγξενα κηρύσσεται Ἰἴρυϊ, πάγξεν᾽ ἀνα- 
κηρύσσεται Βοίμϊιι5, πάγξενον κ. 6650. 

948 

καί μοι τρίτον ῥίπτοντι Ζωτιεὺς ἀνὴρ 
ἀγχοῦ προσῆψεν Ἔλατος ἐν δισκήματι. 

ΟΡ Πδητιβ ΒγζΖ. Ρ. 357, 4: Δώτιον. πόλις Θεσσαλίας --- ὃ πολίτης 
ΖΔωτιεύς. Σοφοκλῆς “αρισαίοις ἡ“ καί μοι ---- δισκήματι᾽. ν5. 3 ἐλα.ος 
οοάθχ οχίία ΠΠ ποτα απᾶθ ΜΙοπ θ ]οὨΪο τ νἱΔοθαίιι, ἐλαφρὸς οἸ πὶ 
οαϊίομοβ, ἕλατος τοϑυταϊ Βουρ ΚΙ 8. 

949 
Κρανειάτης 

ϑ ΟΡ Παπιβ ΒΥ. Ρ. 881, 14: Κράνεια, χωρίον ᾿Δμβρακιωτῶν -- τὸ 
ἐθνικὸν Κρανειάτης ὡς Μαλειάτης (μαρειάτης 11011), ὡς φησὶ Σοφο- 
κλῆς “αρισαίοις (λαρισαῖος 110 11). 

900 

μηδὲ τῷ τεϑνηκότι 
τὸν ζῶντ᾽ ἐπαρκεῖν αὐτὸν ὡς ϑανούμενον 

Κίου. ΕἼοΣ. 195, 1: Σοφοκλέους “αρισσαίων. " μηδὲ ---- ϑανούμε- 

γον". ν5. 1 μηδὲ] χρὴ δὲ αἰόβπον. 

9091 

ὡς καὶ τύραννον πᾶς ἐπεύξεται φυγεῖν. 
ἬΡγ ΟΜ. 2Ρ.1608: ὡς --- Σοφοκλῆς δὲ “αρισσαίοις ἀντὶ τοῦ λίαν. "ὡς 

καὶ τύραννι πᾶς ἐγγίζεται φυγεῖν." Τία οαϊίαν, 46 οοάϊοῖβ βου ρίθτα 
πο ὀοηϑίδί, τύραννον Βγαμποῖτια5. ἐγγέζεται) ἐφίεται ατοίϊι, ἐπεύξε- 
ται Θρὸ ἰοιηρίαν!. 

ΛΉΜΝΙΑΙ 

Τιοτηηἶδο τ ]1ΟΥ 65. Δ νἱγουιη ὁδοάο τοοοπέρς Αυροπδαιίαγιμη δᾷ- 
νϑηΐα 501Π1οἸ δ ηπ1, ΑἸ105. ῬΥΊ ΠΤ]. ΔΙΊΠΟΙ ἢ Ὑἱ ΔΡΟΟΥΟ βίπάρην, ἀοῖπμο 
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Μιοβρ εἴο ὁχοϊρ πηΐ. 560 Π0]. ἌΡ. ἨἩΠιοά. 1, 769: ὅτε δὲ ἐμίγησαν οἵ 
᾿Αργοναῦται ταῖς “Ἵημνίαις. Ἡρόδωρος ἀντοροῖ ἐν τοῖς ᾿Δργοναυτικοῖς. 
-- “Σοφοκλῆς δὲ ἐν ταῖς “ημνίαις καὶ μάχην ἰσχυρὰν αὐτοὺς συνάψαι 
φησίν. Τλυᾶμῖα 5. ἀοοίυμη δαΐδδο ἱπαϊοαὶ Βιορηδηι ΒγΖ. ν. Ζώτιον 
(ἔν. 868). 

᾿ 902 

ὦ “ῆμνε Χρύσης τ᾽ ἀγχιτέρμονες πάγοι 
ΘΤΘΡ Δ μτιΒ Βγ 2. Ρ. 696,16: Χρύση. βαρυτόνως; ἡ πόλις τοῦ ᾽4πόλ- 

λωνος ἐγγὺς Δήμνου. Σοφοκλῆς “ημνίαις "ἡ ὦ --- πάγοι". Χρύσης] 
Χρύσις οοάοχ ἘΠάϊρ. 

900 

Φερητίδης τ᾽ δμητος ἠδ᾽ ὁ Ζωτιεὺς 
“απίϑης Κόρωνος 

δ οΡ δ πα Βγς. Ὁ. 357,6: Δώτιον. πόλις Θεσσαλίας --- ὃ πολίτης 
ΖΔωτιεύς. Σοφοκλῆς ““αρισαίοις --- καὶ ἐν “ημνίαις προτέραις " Φε- 
ρητίδης --- Κύρωνος᾽. δοῖρα ροίϊία Βαηῦ ΘΧ τΘΟΘΏΒαΙ Ατρομδαίᾶ- ᾿ 
ΤΠ, οἵ. ὅὁθο]. Ῥιμα. ῬΣΊΠ. 4 » 808: πάντας Σοφοκλῆς ἐν ταῖς “ημνι- 
ἄσι τῷ δράματι καταλέγει τοὺς ̓ εἰς τὸ ᾿Αργῷον εἰσελϑόντας σκάφος καὶ 
Αἰσχύλος ἐν Καβείροις. 

904 

ἀπέλαστον ἀξύμβλητον ἐξεϑρεψάμην 
Αποοά. ΒΘΚΚ. Ρ. 418, 14 οὐ Εΐγτα. Μ. οοάοχ ὕοββ. Ρ. 827 Ο 

(ἰαἰ5.: ἀξύμβλητον- ὥστε μηδενὶ ἀπαντῆσαι. Σοφοκλῆς “ ἄπλαστον 
ἀξύμβλητον ἐξεϑρεψάμην (ἐξεϑο. οτι. Εγτι. Ὑο55.). Εδτο ϑδάριῃ 
Ἐπιέ. Οἁ. Ρ. 1406, 58. Εδθαϊατα, ἴημα ϊοαῖ ΗΘΒγ ΕΠ. 1 Ρ. 414: ἀξύμβλη- 
τον (ἀξύβλητον 60)" ὃ μηδενὶ ἀπαντᾶν (ἀπαντᾷ 7 ἢ οςοα.) δυνατόν. ἢ 
ἀσυνάντητον. Σοφοκλῆς “ημνίαις. Ῥτο ὄπλαστον ΒοΥΡΚ π8 ἀνελονον 
ΡΙοροβιῖξ, ἀπέλαστον Μοϊποκίιϑ. 

ϑ9οῦ 
ταχὺ δ᾽ αὐτὸ δείξει τοὔργον. ὡς ἐγὼ σαφῶς 

5680]. ΡΙαί. Ρ. 9660 14: παροιμία, αὐτὸ δείξει. ἐπὶ τῶν ἀπι- 
στούντων τι μὴ γενέσϑαι. ---- μεβνῆτοι δὲ αὐτῆς καὶ Σοφοχλλῆς ἐν 
“ημνίαις οὕτως “ ταχὺ --- σαφῶς". τάχ᾽ αὐτὸ --- ὡς δοκῶ . σαφῶς οἱ. 
ΜοΘΙηΘ ΚΠ. 

900 

ἀσάλπιγχτον ὥραν 
Ἡοβγο. 1 Ρ. 666: ἀσάλπικτον ὥραν" τὸ μεσονύκτιον. ἑσπέρας γὰρ 

καὶ ὄρϑρου ἐσάλπιζον. Σοφοκλῆς “ημνίαις. Απροά. ΒΟΚΚ. ρΡ. 450,26: 
ἀσάλπιγκτον ὥραν" τὸ μεσονύχτιον. οὕτω Σοφοκλῆς. 

ΜΑΝΤΕΙΣῊ ΠΟΛΥΎΙΔΟΣ 

1)6 ῬοΙγάο ἔα Ὀα] απ ορῖβθο ἀοοοπὲ ἔν. 857 οἱ 868. Ηΐπο μάντεις 
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οἱ Πολύιδος {ἰ{115 Ιάοτη ἀγδιηα βρη βοαυὶ βέαξαϊ! Βυτποἰκῖα5, αποᾶ 
60 ῬΓΟΡΑΌΙ] 15 οϑί, οαπῃ ἔν. 862 ἃ Βουρκῖο ᾿πὸ γοϊδέπμι Ῥ ΟΥΑΙ Πϊδέο- 
τα π Ὁ ΘΟΡΠοΟΪο ἐγδοίαΐαιη ἀοηηοηϑίγοί. Αὐρυπηθηίαμῃ ἰριίαν ανὰ- 
τηδί15. ἔπους ΟἸδιιοῦβ ἃ ῬΟ]γΊο ἴῃ νἰΐαπι τονοοδίπβ (οἵ, Ἡγρίη. 80. 
136, πιὰ Ἰοσθπτη ἴῃ Ἐλαυρ. ῬΟΙγΙἄο ΒΘ θη). 

90. 

ὁρῶ πρόχειρον Πολυίδου τοῦ μάντεως 
Εΐγτη. Ῥδν15. ἴπ ἀπηοῦ. 84 Εέγτη. ατιά. Ρ.1011 οὐ Ογ Π]]. ἴῃ Αποοά. 

Ῥαυῖβ. ν 0]. 4 Ρ.188, 29: Πολύιδος οὕτω καὶ τὸ δρᾶμα ἐ ἐπιγράφεται παρὰ 
᾿Δριστοφάνει (ὑπὸ ᾿Δριστοφάνους Απθοᾶ, Ῥαγ15.)" μεοτει υ δὲ καὶ Φι- 
λόξενος. καὶ “Συφοκλὴῆς δ᾽ ἐν Μάντεσι συνέστειλεν ἡ ὁρῶ ---- μάντεως, 
καὶ πάλιν “ οὐκ ἔστιν εἰ μὴ Πολυίδῳ τῷ Κοιρανου᾽. [νῷ Εύστα. ΜΝ. Ρ. 
681, 95: Πολύειδος -- ἐν ἄλλοις δὲ διὰ τοῦ 1 σύνεσταλιενδθ ὡς παρὰ 
Σοφοκλεῖ " ὁρῶ - μάντεως; καὶ πάλιν ὃ αὐτός " οὐκ ἔστιν εἰ μὴ Πο- 
λυίδῳ τῷ κοιράνῳ᾽ θῦσαι. αυα. Ρ. 474, 27: Πολύιδος - καὶ Σοφο- 
κλῆς. δῶ μάντεσι συνεστίων, δ θα πρόχειρον. καὶ πολυίδου τοῦ μᾶν- 
τεως καὶ πάλιν “οὐκ ἔστιν εἰ μὴ πολυίδην τῷ τυράννῳ᾽. πρόχειρον] 
πρὸ χειρῶν Ἑέγται. Μ.; αΌὶ ἰάπιθη προχείρων Μ΄ Πολυίδου] πολυίδο5 Μ΄. 

908 

οὐκ ἔστιν εἰ μὴ Πολυίδω τῷ Κοιράνου 
Ἐίγτη. Ῥδυῖβ. ὀθ[ουΊπ|6 ΡΥ ΔΙ Δ ΌΪΟΙ, 6105 ΤὉ. 857 δἰξα]τηι8. 170- 

λυίδῳ] πολυίδων ΟΥγη}]]., πολυίδην Ῥίγτα. απά. οὐ Ῥανῖβ. τῷ κοι- 
ράνῳ Ἐΐγιη. Ῥανΐ5., πο. νοῦθα Οοίουῖβ. 05. ναυῖδβ ΘΟΥΤΙΡΊΟΪΔ 5 
Βα θίογαηξ, τῷ ΜΆΒΈ ΔΙ ΒουρΊκῖαβ, αιδ 1 ΒΈ5Ρ]ΟΙ ΟΠ θη ΘΟ ντηδί 
βου ρίαγα ᾿οοδίουνη ααογιπάδιῃ ἴῃ Εέγιῃ. θα. Οἰαἰϑί, τῶ χοινϊναχου 
γ6] τ κοιϊνάνου. 

999 

ψυχῆς ἀνοῖξαι τὴν κεκλῃμένην πύλην 
Αποοά. Οχοη. νο!]. 1 Ρ.. 236, 8: κλείω. ὅπερ οἵ Ἴωνες "λήω διὰ 

τοῦ Η καὶ Θουκυδίδης καὶ τραγικοί. καὶ Σοφοκλῆς ἐν Μαάντεσι “ ψυ- 
χῆς --- πύλην". οἵ κωμικοὶ δὲ διὰ διφϑόγγου. κεκλισμένην οοᾶοχ, 
κεκλῃμένην ΟΠ ΘΙ Δον η, 

900 

ξουϑὸς Φαμενὸς Τειρεσίου παῖς 
Ἡοτχοά. π. μον. λέξ. Ρ- 8, 8ῦ ἄφ ποιηϊμῖρι5 ἴῃ ΝΟΣ’ ΟΧγ οπί8: 

Φαμενός. Σοφοκλῆς ἹΜάντεσι (μάντεσσι οοαοχ) “ξουϑὸς --- παῖς. 
(ον ρίστη ξουϑύός . οααἶπ5 Ιοοο ξανϑός 5ιιαδὶῦ Βονρίκ5 ἀο Οὐπι. Δα. 
Ῥ. 129, ξυνετός ΤΟ ΠΥ 515. 

901 

τὰς μαλλοδέτας κύστεις 
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60]. τιν. ῬΈιοθι. 1356: τῆς κύστεως τὸ στόμα ἐρίῳ δεσμοῦντες 
ἐπετίϑεσαν τῷ πυρὶ καὶ ἐτήρουν πῶς δαγήσεται ----- Σοφοκλῆς ἐν 
Μάντεσι 'τὰς μ. κι᾽ μαλλοδετεῖς οἀονθαίαν, μαλλοδέτας οοαά. οη, 
471 οἱ γαΐ. 909. 

902 

πρῶτον μὲν ὄψει λευκὸν ἀνθοῦντα στάχυν, 
ἔπειτα φοινίξαντα γογγύλον μύρον, 
ἔπειτα γῆρας λαμβάνεις Αἰγύπτιον. 

Αποοά. Βοκῖκ, Ρ. 861, 30: “Αἰγύπτιον γῆρας" “πρῶτον --- “ἰγύ- 
πτιον ἰφοριλής. ΑἸ. ΠΡ. 851 Ὁ: μόρα δὲ τὰ συχάμινα --- Σο- 
φοκλῆς ' πρῶτον - μόρον’ (γ5..1 6.3). οἵ, Ἐδαρέ, 1]. Ρ. 886, 9: δε- 
γενὲς καὶ τὸ μόρον. καὶ ἀρσενικὸν μὲν αὐτοῦ ἐν τῷ “ πρῶτον --- μό- 
ρον΄. ὃ δηλοῖ συκαμίνου καρπόν. γ8. 1 μὲν οἵη. Αποοᾷ. Βοκκ. ἀν- 
ϑοῦντα οτη. Ἐπιδί. ν58. 3 γογγύλων Απροοά, ΒΟΚΚ., στρογγύλον λαβέ. 
γ8. ὃ ἔπειτα βυβρθοίπηι, ἔογέαββθ τέλος δὲ Ἰορϑηάσπι. Τιούστη Βτιὸ 
τοίςα! 0 Βουρ κεῖτ. 901]. Ηγρίη. ἔα}. 186: δοίϊμιάιδ. Οὐογαρὶ ἢἰπι5 Βὲ- 
ζαργίϊ (.«4δαγίας οἱ. ἘΥΙΘΌΘ]1πι5.}) τιογιδίγιν αἰθηϊογιδίγαυϊί; δηι αὐ ϑογὶ 
Ὠ107Ὸ 5ϊηνίοηι 6556; παπὶ ργώπιηιν αἰδιίηι ὁ8ί, αἰδίμαδ γε θγηι., σίην ρογηια- 

{πιγε1{ γι10 7 21. 

909 

τοὺς γλαμυροὺς κατὰ φορβᾶν 
ὅσΠ0]. Ατὐ, Τύδη. 588: γλάμων] --- ἄλλοι δὲ τὸν λημῶντα καὶ 

δίυγρον τοὺς ὀφϑαλμούς. Σοφοκλῆς ἐν “Μαάντεσιν (μάντεσσιν Τὲαν.) 
ἐπί τινων ὀρνέων “τοὺς ---- φορβάν". κατὰ φορβαν) καταφορβᾶν αν. 
οὲ Πρ. οἵ, Βαϊάαβ (φαΐοαπα ἔοχο ΘομβθηεΏ Ζοπ. Ἰμοχ. Ρ. 488): γλά- 
μῶν" ὃ ἀκάϑαρτος. καὶ Σοφοκλῆς ἐπὶ ὀρνέου “ τοὺς --- φορβάν’. " 

904 
» 9 ὦν » Ω ,“ ͵ 

οὗτοι ποῦ αἀψει τῶν ἀχρῶν ἄνευ πόνου. 

ΒΟ. ΕἼον. 99, 95: Σοφοκλέους ἹΜάντεων. " οὔτοι ---- πόνου. ἥξει 
1ουϊ, ἕξει Βοἰοιρία, ἅψει Οἷΐο βοβηοίάου. φαι] ἴῃ. ίοθαθο δοοραϊ 
γοβιιβ, μοχϑεῖν ἀνάγκη τοὺς ϑέλοντας εὐτυχεῖν. ἘΠαΥρ᾽ 415. Θὲ 6 
ΤΘΙΘΡΙο ρου (ἢ. 719). 

900 
ἣν μὲν γὰρ οἰὸς μαλλός, ἣν δὲ κἀμπέλου 

σπονδή τε χαὶ ῥὰξ εὖ τεϑησαυρισμένη" 

ἐνὴν δὲ παγκάρπεια συμμιγὴς ὁλαῖς 
λῖπός τ᾽ ἐλαίας καὶ τὸ ποικιλώτατον 

ξουϑῆς μελίσσης κηρόπλαστον ὄργανον. ὕ 
ΟἸοιαθαβ ΑἸθχ. ϑέγοιη. τ. Ρ. 566: κατὰ τὴν παλαιὰν ἐκείνην 

ἀπηνϑισμένην προσφοράν. περὶ ἧς ὃ Σοφοκλῆς γράφει «ἦν -- ὄργα- 
γον΄. ῬοΙΡιγτν. 46 ΑΡδί, 3, 19: χαὶ Σοφοκλῆς διαγράφων τὴν ϑεο- 
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φιλὴ ϑυσίαν φησὶν ἐν τῷ Πολυείδῳ “ἡ ἣν μὲν --- ὄργανον. ὅ6[0]. 
Ἐμπαν. ῬΏΊοΘη. 115: ὀργάνοις δὲ τοῖς ἔργοις --- Σοφοκλῆς “ ξουϑοῦ --- 
ὄργανόν᾽ (ν5. 8). ν8.1 ἦν δ᾽ ἀμπέλου ῬοΡΙι., ἠν δ᾽ ἀμπέλων πἰ νά 6- 
τὰν ΤΌΣ] ΟἸοι. ν5. ὃ παγκαρπία ΟἸ ΘΠ ΘΠΙΒ ΤΙΌΥῚ ααϊάδῃι. ὅλαις ν6] ὅλαις 
ΠΌγ]. απο ἴῃ ΟἸοιηθηίθ οθἀθραίαν ἐνῆν δὲ συμμιγὴς ὀλαῖς παγκαρ- 
πία. ἀπθιῦο ππιπὶ 6 ΘοαΙοΙθτι5 Ρϑυ απ 511. σνβ. 4 ἐλαίου ΟἼοΙη. νϑ8. ὅ 
ξουϑῆς] ξανϑῆς ΟἸοια., ξουϑοῦ ὅ610]. Επαγ. 

900 

ὃ πρόσϑεν ἐλϑὼν ἦν ἀραῖός μοι νέκυς. 

ἩόβγοΙ.. 1 Ὁ. 609: ἀραῖον (ἀραιόν βού; κατάρατον ; ὡς (ἢ οοα.) 
ὦ πρόσϑεν ἐλθὼν ἠνάραιός μοι νέκυς". οἷον ἀρὰν προσετρίβετο καὶ 
κατευχήν (καὶ κατ᾽ εὐχῆς νι]50). Σοφοκλῆς Πολυείδῴ. 

᾿ 867 
ἀνταίας 

ἩθβυοΙ. 1 ρ. 391: ἀνταίας" πολεμίας, ἐχϑρᾶς. Σοφοκλῆς Πο- 
λυείδῳ. ΟἿ, ἔν. 810. 

ΜΕΛΈΑΛΙΓΡΟΣ 

Ῥ]ηἶ5 Η. Ν, 37, 11 46 ο]θοίτο: ϑορλοοῖοβ ἱγαρίσιιδ ροοσία ---- εγα 
Τρηάϊαηι ἢογὶ αἰαῖ 6 Ἰσοτ ἡμεῖς γιοϊοαρ»Ίιηι αὐ Πεοϊθαργιίηι (ΟΠ  ΠμΉ]. 
560]. Α. Π. 1, ὅ75: ἐντεῦϑεν Σοφοκλῆς ἐν τῷ Μελεάγρῳ τὸν χορὸν 
ἀπὸ ἱερέων παρήγαγεν. Βιυιποκίαβ παῖ ἀγαιηδεὶ Δάϑου 1 ἔν. 1008. 

908 
᾿ ἀντίβοιον 

Ἡ σοι. 1 Ρ. 897: ἀντίβοιον" ἰσόβοιον. ἀντὶ βοὸς καϑαγιαξόμε- 
γον. Σοφοκλῆς Μελεάγρῳ. 

909 
ἰξοφόρους δρύας 

ἩΘΡγ ΟΝ. 2 Ρ. 61: ἐξοφύρους δρύας" τὰς ἰξὸν φερούσας. Σοφοκλῆς 
Μελεάγρῳ. 

: 9170 
κυαμῷ πατρίῳ 

Ηρ οι. 2 Ρ. 862, ἀποτη Ἰοοιπι δἰ] τητι5. ἔν, 268, 

ΜΕΜΝΩΝ νυ. ΔΙΘΙΟΠῈΕῈΣ 

ΜΙΝΩΣ 

ἘΑΡαΪ τη Ὁ ἀπὸ ΟἸοπιοηίο ΑἸοχαηάγιπο Ἰαιἀαίαμη. οομπὶ θοῦ 
οδηἄοη 6586 δίατιο δι ]οῖο8 ; ΡΥ ΟΡ Ιου, δὶ ΟἸοιηομ 15. Ἰοοῖ8 νἱ- 
{ἴπαχὰ {γα χῖ. 
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ΤΊ 

οὐκ ἔστι τοῖς μὴ δρῶσι σύμμαχος τύχη. 
ΟἸοπιθηβ ΑἸοχ. βέγομι. ΥἹ Ρ. 741: Σοφοκλέους δὲ ἐν Μίνῳ “οὐκ 

τύχη". Ἐονίαβ5ο ἐν ᾿“μύκῳ 16. 

ΜΥΚΗΝΑΙΑΙ νυν. ΑΤΡΕΥΣ 

ΜΥΣΟῚ 

Τ)6 'ῬΤΙοαξπναμίο Νγβίδο τορὸ οἱ ΤΌΪΌΡΙο (οἵ. Ἡγρίμ. ἔα}. 100) 

ἄναιμα ορίϑβο οἷ, Ὑ Ό]Οκου, απἰὶ ἰάθιῃ ἀγαπᾶ 40 ἩΘϑΥ οἾΝ10 Τήλεφον 

ἀἸοὶ δ᾽ σϑίατ. 
912 

ὡς τοῖς κακῶς πράσσουσιν ἡδὺ καὶ βραχὺν 
χρόνον λαϑέσϑαι τῶν παρεστώτων κακῶν. 

5100. ΕἾον. 36, 4: τοῦ αὐτοῦ (βορμοο}15) Πυσῶν. " ὡς ---- κακῶν. 

γ8. 3 χρόνων Α. 
919 

ἄμοχϑος γὰρ οὐδείς: ὁ δ᾽ ἥκιστ᾽ 
ἔχων μακάρτατος. 

Θ100. ΕἾοΣ. 98, 38: Σοφοκλέους Μυσῶν. “ἄμοχϑος --- μακάρτατος.᾽ 

914 

σία μὲν ἡ σύμπασα κλήξεται, ἕένε, 
πόλις δὲ Μυσῶν Μυσία προσήγορος. 

ϑίσαθ. ΝΠ Ρῥ. 866 ἀοοθῃβ πόλις 46 ογτὰ ἃ ροϑέϊβ (101: Σόοφο- 
κλῆς δ᾽ ἐν Μυσοῖς “᾿Δ4σία ---- προσήγορος ̓. γ8. 1 ξένε] ξεῖνε 11ΌΥ] 
ἔθυθ ΟΠ] 68. 

910 

πολὺς δὲ Φρὺξ τρίγωνος ἀντίσπαστά τε 
“υδῆς ἐφυμνεῖ πηκτίδος συγχορδία. 

ΑΕ, ἐν Ῥ. 185 Ε: “μνημονεύει δὲ τοῦ τριγώνου τούτου καὶ Σοφο- 
κλῆς ἐν μὲν Μυσοῖς οὕτως " πολὺς ---- συγχουρδία᾽ : καὶ ἐν Θαμύρᾳ. 
Αἴ. ΧΙΥ͂ Ρ. 685 Ο: Σοφοκλῆς ἐν ΜΜιυσοῖς “πολὺς --- συγχορδία᾽. 
ΥΒ. 1 τὲ 01}. ΑἸΐοτο Ιοοο ΑΒΡ. ν58. 3 «“ύδης ργΐοτο Ιοοο, αὐδῆς Δ]ἴογῸ 
Ιοςο 1101]. ἐφύμνει αἰΐοτο Ἰοοο. 

910 

ψαλίδας. τιάρας καὶ “σισυρνώδη στολήν 
ῬΟΙαχ 10, 186: φαέης δ᾽ ἂν χαὶ σίσυρναν - “Αἰσχύλου μὲν ἐν Κή- 

ουξι σατύροις λέγοντος -, Σοφοκλέους δ᾽ ἐν Μυσοῖς " ψαλίδας ---- στο- 
λήν᾽. ψέλλια, τιάρας οἱ. ̓ Βοιρξίυϑ. Ῥοβρί οἱ ἢπηςο γΘ ΒΤ ἬΡΥοΙ. 
2 ». 1194: σισυρν ὦδης στολή (]. σισυρνώδη στολήν) - τὸν ἐκ τῆς σισύρ- 
νης στολισμόν. 
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9.11 
ἄβολον ἵππον 

Απεϊαίς. Ρ.88,32 : ἄβολον ἵππον. Σοφοκλῆς Μυσοῖς (μούσαις οο4.). 

918 
ἀποβάϑρα 

όσοι. 1 Ρ. 4568: ἀποβάϑρα᾽ ἀποβατηρία. ἢ κλῖμαξ νεώς. Σο- 
φοχκλῆς Πυσοῖς. Απροᾷ. ΒοΚΙς. ρ. 426. 18: ἀποβάϑρα: ἀποβατήρια. 
οὕτω “Σοφοκλῆς. 

979 
ἀποσύρει 

ἩόργοΙ. 1 ». 489: ἀποσύρει" ἀποσπᾷ. Σοφοκλῆς ΜΜηύυσοῖς. 

380 

ἀπύρου 
Ἡβγ οι. 1 Ρ. 804: ἀπύρου" ἀϑύτου. Σοφοκλῆς ΤΜυσοῖς. 

981 
ἀστραφής 

ἩΘΡΎ οι. 1 Ρ. 86: ἀστραφής" σκληρός. Σοφοκλῆς Μυσῶν. 

982 
ἀφϑίτους γνώμας 

ἩΘργοῖι. 1 Ρ. 642: ὀφϑίέτους γνώμας" ἀμετατρέπτους. Σοφοκλῆς 
Μυσοῖς. 

ΜΩΜΟΣ ΣΑΤΎΡΙΚΟΣ 

ΘΟΡΠΟΟ]15 οὐ Αοπδοὶ Μῶμον οομ παι ΟΠ οΘσοθοβοῦβ ἴῃ ΓΙ Θοαο5. 
Ρ. 876, 18. 

989 
ἀλωπεκίαι 

ΗρΡγ6}". 1. Ρ. 366: ἀλώπηξ᾽ ὄρχησίς τις. καὶ ἁλωπεκίαι. ὡς Σο- 
φοκλῆς Μώμῳ (μώμων ὡς Σοφοκλῆς οο4.), ὅπερ ἐστὶ ἐν σώματι πά- 
ϑος γενόμενον. 

984 
ἄμφιον 

ἩΘΡγΟΙ.. 1 Ρ. 805: ἀμφίον" ἔνδυμα. Σοφοκλῆς Μώμῳ. ϑορ]ιο- 
Οοτη αἸχίοθο χῤυσευπήνητον ἄμφιον οἷ. Βονο κῖτ5 ]αλνν. γ.. ῬΜΙΙΟοΙ. 1. 
Ῥαθάαρ. ν0]. 6] 3. 260 οχ ᾿ὐπ5. (ά. Ὁ; 1421] οχίν : πηνίον δέ ἐστιν ὃ 
μίτος. ἐξ οὗ καὶ ᾿χρυσεοπήνιτον ἄμφιον᾽. 

9380 
2 » 

ἀναστυψαι, 
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Π͵ῸΌΡΥοἾΝ. 1». 844: ἀναστύψαι" ἐπᾶραι τὸ αἰδοῖον. ἢ στυγνάσαι. 
Σοφοκλὴς Μώμῳ (μωμῶ εο4.). ΤΣ Θομ οἷβ ῬΟΘΕΪΒ ἀναστῦψαι τηριηο- 
ταῦ ῬΟΙῸΣ 3, 176. ᾿ 

80 
ἄνϑρωσκε 

ἩΘρΥο].. 1 Ρ. 382: ἀἄνϑρωσκχε" ἄνω ϑρῶσκε. ὀρχοῦ (ὀρχούς οοα.). 

Σοφοκλῆς Μώμῳ (κώμῳ εοά.). 

287 

ἀποσχολυπτε . 

Ἠ ργοΙ.. 1 Ρ. 451: ἀποσκύλυπτε" ἀπολέπιξε (ἀπολέπιξον οο4.) καὶ 
ἀποχόλουε. φασὶ καὶ τὸν περιτετμημένον τὸ αἰδοῖον ἀπεσκολυμμένον 
(ἀπεσκολυμένον 604.). Σοφοκλῆς Μωώμῳ. Απροά, ΒΟΚΚ. Ρ. 485, 35: 
ἀποσκολύψαι" ἀφελεῖν τὸ δέρμα. ἢ ὀπογυμνὥσαι. Σοφοκλῆς δὲ τὸ 
ἀποκόλουε ἐν Μενελάῳ (Σοφοκλῆς δὲ ἀποσχόλυπτε τὸ ἀποκόλουε ἐν 
Μώμῳ εονν. ἘΠΠΘμΕ 115). 

: 988 
ἅρπην 

Αποοᾷ, ΒΟΚΚ. Ρ. 446, 19: ἅρπην: δρέπανον. Σοφοκλῆς Μώμῳ 
(νόμῳ «ο4.) σατυρικῷ. 

ΝΑΥΠΛΙΟΣ ΚΑΤΑΠΛΕΩΝ ετ ΝΑΎΥΎΠΛΙΟΣ ΠΥΡΚΑΕΥΣ 

Νδαρὶπμῃι καταπλέοντα τηθηηογαπί ὅ ΘΠ ο]1α Ῥ]αΐ., Ἡ ον οππι5, 516- 
Ρ ιδητιβ γ Ζϑμίϊιβ (ἢν. 889 --- 892). Αὐρυπηθηῖῖ ΒΠΠ ΠῚ ΤῊ γΘΡ αν οΥ πη 
ΟΧ γον 60]. πῃ. Οὐ. 422: λίϑοις φονεύεται ὃ Παλαμήδης" Ναύ- 
πλιος δὲ ἀκούσας ἦλϑεν εἰς Ἴλιον δικάσαι τὸν φόνον τοῦ παιδός. παῖς 
ἀγδιηδίϊ Δἀβουιρβουπη ἔν, 896 οἱ 807, Πυρχκαέως ΝΑῸΡΠΙ ἀΥρυιτη θη 1 
ΟΡ ΠΟΒΟΙ αν οχ Ηυρῖηὶ {}0. 116: 10 εσαρίο εἰ αἰνίδα ργαθάα ])αηπαϊῖ 
Ομ «ἰοηιιηη γ᾽ θαγοηί. --- αὐ δάασα Οαρίαγεα παι{γαρίμηιν [οογηΐ. --- 
ποσίν οἴη βάϊθηι ἀθογιηι ἡ ρίογαγοηΐ, Ναιρίϊιδ --- ταρφιαην αἰ Ἰϊμηι οἵδ 
αὐξογγοί, Κασθηι αὐἀθηίθηι 60 ἴοσο δαί ψιο βασα αὐσιία εἰ Ἰοσιι5 ρογΊσι- 
ἰοδιδϑίηιιβ 67 αἱ. 1{Πὴ ---- παῦθ8 60 ἀδαἀμαογμηί, ψιο ἔασίο ρ[ιεγίηναθ ΘΟΥ ηι 
σοπ Γαρσίαθ 8): ηυϊέοδχι μ]ιγηνὶ σηι ἀποίϑιι ἱοηιροδίαίο οσοῖδὶ δι. ηιθη1- 
ὑγαφιθ δογηι Οι)ι υἱδοογίθιι5 αὐ δασα πα βιηί: δὲ ψιῖΐ ατίθην ροίι6- 
γερί αὐ ἰογγαηι παίαγο, α Ναιιρίϊο ἐμίογ Ποϊοίγαγμίιν. οἵ, ὅὁΠ 0]. Τὰν. Οὐ. 
425 οἱ ἃ]. Ἐχ πος ἀγαμηαΐθ ρούϊα βιιβρίοου ἔν. 399 οἱ 401. "ΓΙ α] α τὴ 
ΡΓδθίου Ἡγοάϊδμπι οἱ Ἠ δυο πηι (ἔ:. 898--895) ΘΟΠΠΠΠΘιπον ἃΐ Ρο]- 
πχ 9, 106: ὃ δ᾽ ἐμπρήσας τάχ᾽ ἂν πυρκαεὺς ὀνομάξοιτο. κατ᾽ Αἰσχύ- 
λον καὶ Σοφοκλέα οὕτως ἐπιγράψαντας τὰ δράματα. τὸν μὲν τὸν Προ- 
μηϑέα, τὸν δὲ τὸν Ναύπλιον. 

989 

Ζεῦ παυσίλυπε καὶ Ζιὸς σωτηρίου 
σπονδὴ τρίτου χρατῆρος 

τα. ΘΒΆΕΟ. ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 19 
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6 01. Ῥιμά. Ἰβίϊη. 6, Ι0: τὸν δὲ τρίτον χρατῆρα “Διὸς σωτῆρος 

ἔλεγον, καϑὰ καὶ Σοφοκλῆς ἐν Ναυπλίῳ " Ζεῦ -- χρατῆφος᾽". ὅ6Π0]. 

ῬΙαΐ. ρΡ. 921} 31: τρίτον τῷ Διὶ σπένδεταί τε αἱ ὁ κρατὴρ τρίτος τί- 
ϑεται. “Σοφοκλῆς Ναυπλίῳ “Ζεὺ --- κρατῆρος ΤΟΙ ΒόθΟΝ ΕἸδει Ρ. 

916 ἃ 25: τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι] ἐχ μεταφορᾶς εἴρηται τοῦ (τ πῃ ἐχ 

τοῦ) ἐν ταῖς συνουσίαις ἔϑους. Σοφοχλῆς ἐν Ναυπλίῳ καταπλέοντι. 

ΗογοΙι. 2 Ρ. 1431: τρίτος κρατήρ. Σοφοκλῆς Ναυπλίῳ καταπλέοντι. 

990᾽ 

ἀλλ᾽ ἀσπιδίτην ὄντα καὶ πεφραγμένον 
Θ ΘΡΙναμτιϑ ΒγζΖ.Ὀ. 18ὅ, ὅ : ᾿Δσπίς ---τὸ δὲ ἀσπιδίτης καὶ ἀσπιδοῦχος 

Σοφοκλῆς ἐν ΝΝαυπλίῳ καταπλέοντι “ἀλλ᾽ ---- πεφραγμένον ’ [καὶ] ̓  ὡς 
- τοξεύμασι᾽ (ἔτ. 891). 40 ἴοοο καὶ ααάϊα 1: ΜΕ ποϊκῖπ. 

991 

ὡς ἀσπιδοῦχος ἡ Σιχύϑης τοξεύμασι 
Λορδηπ5 ΒγΖ. ν. ἔν. 8590. 

992 
ἐπίκοτα 

Ἡ συ οι. 1 Ὁ. 1860: ἐπίκοτα " ἐπίμομφα (ἐπίμορφα οο.), δ πᾶς 
ἄν τις (απασαν τίς οο4.) μέμψαιτο. Σοφοκλῆς Ναυπλίῳ καταπλέοντι 
(ναυκλίω καὶ πλέοντι ὁοἀ.). 

993 

καὶ πεσσὰ πεντάγραμμα καὶ κύβων βολάς 
Ῥο]]αχ 9, 97: ἐπειδὴ δὲ ψῆφοι μέν εἰσιν οἵ πεττοί . πέντε δ᾽ ἔκά- 

τεροῦ τῶν παιξόντων εἶχεν ἐπὶ πέντε γραμμῶν. εἰκότως εἴρηται Ζοφο- 
κλεῖ " καὶ πεσσὰ πεντέγραμμα καὶ κύβων βολαί;. 1πιϑὲ. Οὐ, Ρ. 1897. 
ὥΘι: Σοφοκλῆς " καὶ πεσσὰ πεντάγραμμα καὶ κύβων βολαί:". γαβῥὰ 
καὶ πεσσὰ πεντύγραμμα ΟΧ Ξόρμοοο ἴον Οὐο γι, Ρ. 137,1: 
οδάθη οἵη. Ροθίαρ ποιηΐπο Εὐΐγηῃ. ΔΜ. Ρ». 666, 18 οἱ Ππι80. θα. Ρ. τὅρ6, 
00. Ῥάρυ]αθ ποθ βούναν ΗΒ ΟΙ. 3 ᾿. 945: πεσσὰ πέντε γράμ- 
ματα καὶ κύβων βολός. Σοφοκλῆς ΝΝαυπλίῳ πυρκαεῖ. παρ᾽ ὅσον πέντε 

γραμμαῖς ἔπαιζον. 

994 

ναύκληρον πλάτην 
ΠΟΡΥ οἷ. 30.657: ναύκληρον πλάτην " ναυτικήν. Ναυπλίῳ πυρκαεῖ. 

90ὅ 

κάτω κρέμανται σπίζα τέως ἐν ἕρκεσι 
Ἡοτοά. π. μον. λέξ. γ. 81, 38: τὰ εἰς Ζ4 λήγοντα ϑηλυκά, εἰ ἔχοι 
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πρὸ τέλους δίχρονον. συνεσταλμένον αὐτὸ ἔχει. ὡς τὸ ῥίζα. σχίζξα., 

σπίζα" ἔσει δὲ εἶδος ὀρνέου. Σοφοκλῆς ἐν Ναυπλίῳ (ἀύπνῳ οο4.) 
πυρκχαεῖ "κάτω --- ἕρκεσι᾽. κάτω] ἄκατοι Βογρ κῖιβ. ππὸχ σπίζ᾽ ὅπως 

11 ον ῆιΒ. 

990 

οὗτος δ᾽ ἐφεῦρε τεῖχος ᾿ἡργείων στρατῷ, 
σταϑμῶν ἀριϑμῶν καὶ μέτρων εὑρήματα 
τάξεις τὲ ταύτας οὐράνιά τε σήματα. 
κἀκεῖν᾽ ἔτευξε πρῶτος ἐξ ἕνὸς δέκα 

κἀκ τῶν δέχ᾽ αὖϑις εὑρε πεντηκοντάδας Ὁ 

ὃς χίλι᾽ εὐθὺς ὃς στρατοῦ φρυχτωρίαν 
ἔδειξε κἀνέφηνεν οὐ δεδειγμένα. 
ἐφεῦρε δ᾽ ἄστρων μέτρα καὶ περιστροφὰς 
ὕπνου φυλάξεις στιϑόα σημαντήρια 
νεῶν τε ποιμαντῆρσιν ἐνθαλασσίοις 10 
Ἴάρχτου στροφᾶς τε καὶ κυνὸς ψυχρὰν δύσιν 

ΑΟΒΠΠ165 ᾿Ραΐϊιβ δὰ. δὰ ῬΊδθη. ἴῃ Ῥοίαν! ὙΊδΠΟ]. Ρ. 122 
Β: το ὐμάρ δὲ Παλαμήδει ἀνατίϑησιν: λέγοντα γὰρ Ναύπλιον εἰσ- 
ἄγει “ οὗτος ---- δύσιν᾽. Οὐα]οῖ5 Ν᾽ αἰϊοδηϊ 191 Ἰθούϊομοβ ἱπαϊοανῖ Η. 
ἸΚο]πιβ ῬΊ1]0]. νο]. 1 Ρ. 157 56.» οοαϊσοιῃ [8ὰγ. 38, 44 Βοοσπίμβ οϑβί 
ὙΙοίουτι5 (μ18ὶ αποα ν8. 9 σημάντρια 6α141), ΨΊοίοσῖ ΘΧΘΙΩΡΙΔΡ τ6- 
ΡΘΌΠ Ῥοίανιιβ. ν8. 2 σταϑμ ἀριϑμῶν εοᾷ. γαι., στάϑμη δ᾽ ἀριϑμῶν 
οοά, Πιδαν., σταϑμῶν ἀρ. ϑ] πα βῖπβ. οἵ, ῬΙ]οβέν, ΗθροΙο. Ρ. 808,36: 
πρὸ γὰρ ΓΗ Παλαμήδους -- οὐδὲ νόμισμα ἣν οὐδὲ σταϑμὰ καὶ μέτρα 
οὐδὲ ἀριϑμεῖν (ἀριϑμοί Ἐ). νβ. ὃ ρμοβὲ νϑ8. 8 ἱγδῃβροπθμάτμῃ 6586 
οομϊθοῖέ οα] σου. τψϑ. 6 ὃς χίλια εὐϑὺς γαΐ. 191. ἐοηηρία αι καὶ χι- 
λιοστῦς. ἸΚοΙΠπ5 ροβὺ εὐθύς νογβιὰ Οχ οἱ 1556 ΘΟΠἑΘοΙί. στρατοῦ 
γαΐ. 191, στρατῷ [,ἃὰγ. ν5. 7 οἱ 8 νϑῦθᾶ ἔδειξε οἱ ἐφεῦρε ἔοντία556 
βϑάρῃι τηπίασο ἀθρθοηί. νβ. 9 φυλάξεις στιϑόα [μδυτ., φυλαξδ οα 
ὙΔΕΙῚ φύλαξιν ἐσθλὰ εἰ. ΚοΙῖαβ, φύλαξι πιστὰ οσο. ν5. 10 ναῶν 
1ΌΥῚ, νεῶν ΒΙοιη. πυμαντῆρσιν Ναί... πημαντῆρσιν Τὰν... ποιμαν- 
τῆρσιν Ἡφαίπῖπ5. ν5. 11 στροφάς τὲ μϑι Τδπν., σσροῳ καὶ γα. 

907 

ἐπεύχομαι δὲ νυκτὶ τῇ κατουλάδι 
Ῥμοῦ. Ποχ. Ρ. 150. 9: κατουλάδα. Σοφοκλῆς Ναυπλίῳ “ ἐπεύχο- 

μαι ---- κατουλαάδι᾽. τὴν κατίλλουσαν καὶ χκατείργουσαν. -- οἵ δὲ τῇ παν- 
ὠλέϑρῳ ἐσομένῃ τοῖς “Ἕλλησιν -- ἡ ξοφώδη. ὉΠ]. Αγ. ἘΠοά. 4, 
1695: ἡ σκοτεινὴ νὺξ κατουλάς (κατουλάξ 1) καλεῖται ---- παρὰ Σοφο- 
κλεῖ ἐν ΙΝαυπλίῳ " νυκτὶ (Δ44ς τῇ) κατουλάδι᾽". 

12 
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908 

τῷ γὰρ κακῶς πράσσοντι μυρία μία 
νύξ ἐστιν εὖ παϑόντα εἶϑ᾽ ἑτέρα ϑανεῖν. 

510. ΕἾἼον. 104, 8: Σοφοκλέους Ναυπλίου. "“ τῷ --- ϑανεῖν.᾽ ν5. 3 
εἶϑ᾽ ἑτέρα ΑΒ, ἡτέρα Μ. Νόοη δχρϑᾶϊο. 

999 
πάγας ὑποπύρους 

ΑὐἹβια. ΔΌ].Ὶ Ρ- 91: ποίας Ναυπλίου πάγας ὑποπύρους. ὡς ἔφη 
Σοφοκλῆς. ἄξιον τῇ πυρκαϊᾷ ταύτῃ παραβαλεῖν; 

400 
ἀνόρεος πόλεμος 

Ἡφβυ οι. 1». 889: ἀνόρεος πόλεμος" ἀνδρεῖος. ὃ πρὸς τοὺς ἄνδρας. 
Σοφοχλῆς Ναυπλίῳ. 

401 
νυμφικὸν ᾿λύμνιον 

ϑΌ Ποῖ. Ἄν. Ῥασ Μ196ὲ Καλλίστρατος φησὶ τόπον Εὐβοίας τὸ 
᾿Ελύμνιον. ᾿Ἵπολλώνιος δὲ γαὸν φησὶν εἶναι πλησίον Εὐβοίας. νυμ- 
φικὸν δέ τινες αὐτὸ φασίν. ὅτι ὃ Ζεὺς τῇ Ηρᾳ ἐκεῖ ̓ συνεγένετο. μέμνη- 
ται καὶ “Σοφοκλῆς “ πρὸς πέτραις ᾿Βλυμνίαις᾽ . καὶ ἐν Ναυπλίῳ “νυμφι- 
κὸν ᾿Ελύμνιον᾽. ϑ'πδρίοον γουρα πρὸς πέτραις Ελυμνίαις ἂς ἔογξαθ56 
᾿ᾶθο 5018 ὁχ όὀρμοο 5 ΝΔΈΡ]1Ο ροίϊία 6586. 

402 
ολκία 

ῬοΠαχ 10, 184: καὶ ὁλκία δὲ τὰ πηδάλια ἐν Ναυπλίῳ ὠνόμασε 
(βορ!ιο. 165) παρὰ τὸ Ὁμήρου “ ξεστὸν ἐφόλκαιον᾽". δλκεῖα οἷ. Ὁῖα- 
ἀογἤα5. 

ΝΆ ΚΑΛ ἘΠ ΙΓ ΟΝΡΙΑΙΤ 

ΑἸ. ΤΡ. 20}: ἄχρως δὲ ἐσφαίρισεν (βορ]ιος 165), ὅτε τὴν ΙΝαυ- 
σικάαν καϑῆκε. Ἰυυιβί. Π, Ρ. 881,10: “Σοφοκλῆς περιάδεται --- δεινὸς 
εἶναι σφαιρίσαι. ὡς ἡ κατ᾽ αὐτὸν ᾿ἐδήλωσε ἀραμοτιὴ Ναυσικάα. Ἰδυθί, 
()ά. Ῥ- 1058 5α.: ἐπεμελήϑησαν ὕστερον σφαιριστικῆς- πόλεων μὲν 
κοινῇ “Ἵακεδαιμόνιοι -ο ἰδιωτῶν δὲ Σοφοκλῆς ὃ 0 τραγικός . ὃς καὶ ὅτε, 
φασί. τὰς Πλυντρίας ἐδίδασκε, τὸ τῆς Ναυσικάας πρόσωπον σφαίρᾳ 
παιζούσης ὑποκρινόμενος. ἰσχυρῶς εὐδοκίμησεν. Λυρυπποπίαπι ἄτνα- 
τηδ 15 Οχ Οὐάγδθοδο ΠΡΤῸ βοχίο σοροϑεϊμ οβί. ῬΦΟΡΔΌΝ ας πιὸ τὸ- 
[ουτηΐ {ν, 708. 

409 
,ὔ » . 9 ,ὔ 

πέπλους τὲ νῆσαι λινογενεῖς τ ἐπενδύτας 

ῬΟΠΠχ 7, 40: ἐπενδύτης ---- ληπτέον αὐτὸ ἐκ τῶν Σοφοκλέους 
Πλυντριῶν " πέπλους --- ἐπενδύτας᾽. 
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404 
ἀναρροιβδεῖ 

Ἠόβγοῖι. 1 Ρ. 889 Ἡ, ν. Αόρομνὶ ἔν, 918. 

40 
λαμπήνη 

ῬΟΙαχ 10, 82: ἔστε δὲ τοὔνομα ἡ λαμπήνη ἐν τῇ Σοφοκλέους 
Ναυσικᾷ. οἵ. ΠΌΡΟΝ. 2.0. 429: λαμπήνη᾽" εἶδος ἁμάξης ἐφ᾽ ἧς ὀχοῦν- 
ται. ἔνιοι ἀπήνη. ἢ ἁρμαμάξης περιφανοῦς βασιλικῆς. 

ΝΙΟΒῊΗ 

Ἐπί. ΔΙ. Ὡς 1367. 22: ἡ συμφορὰ δὲ αὐτῆς (ϑο. Νιόβης) κατὰ μέν 
τινας ἐν “υδίᾳ. κατὰ δέ τινας ἐν Θήβαις γενέσϑαι λέγεται. Ζοφο- 
κλὴς δὲ τοὺς μὲν παῖδας αὐτῇ ἐν Θήβαις ἀπολέσϑαι φησίν, αὐτὴν δὲ 
εἰς Δυδίαν ἐλϑεῖν. Τμαίας. ἴῃ διαί. ΤΉΘΌ. 6, 194 ρΡ. 308: Νίονε 5θειιι- 
ἄπ Ποηιογιηιν «ἰποαδοῖην ΠΠ105 Παριιῖί, Βορβοοῖος ατιίοηι αἰϊοῖί Θαηι ψια- 
{μον δοίην ἠμαιεῖδδ6. 6110]. Ἐπιν. ῬΠοθῃ. 159: Σοφοκλῆς ἐν Νιόβῃ 
ἑπτὰ φησὶν αὐτὰς εἶναι (56. 8115 ΝΙΟΒ65) καὶ τοὺς ἄρσενας. βόρ ο- 
ΟἸθᾶτῃ ἔλθυ] απ ΤΘΒΡΙΘοΥο νἱἀθίθν ΑΥ. γ68ρ. 519: χἂν Οἴαγρος εἰσέλϑῃ 
φεύγων. οὐκ ἀποφεύγει πρὶν ἂν ἡμῖν ἐκ τῆς Νιόβης εἴπῃ ῥῆσιν τὴν 
καλλίστην ἀπολέξας. 0] ΘΘΠΟΠ Ια: : τραγικὸς ὑποκριτὴς ὁ Οἴαγρος --. 

καὶ γὰρ ὑπεκρίϑη τὴν Νιόβην ἢ Σοφοκλέους ἢ «Αἰσχύλου. Ὑα]οΚο- 
ὩδΥΐ5 πο τοίψα τ νουϑαβ δἀοβροίοβ Ῥ]ΠαίαγΟΩΙ Μου. Ρ. 691 Ὁ. 

400 

ἡ γὰρ φίλη ἐγὼ τῶνδε τοῦ προφερτέρου 
ΞΟΠ]. 1]. Ε᾿, 588 οἱ Κ6880!. θά. Θ. 186 46 ἔοτπια ἢ δγαηὶ 8} ν6- 

(θυ ῖθτι5 ΑἼΤΙΟΙ 5 ἀϑυσραία: καὶ παρὰ Συῤόκλεῖ ἐν τῇ Νιόβῃ “ἡ Ί γὰρ 
-- προφερτέρου᾽. 

Ἑ 407 

ὦ ἀμφ᾽ ἐμοὺ στεῖλαι 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ- 760 Τὴ) : τῶν μὲν γὰρ τοῦ Σοφοκλέους Νιοβιδῶν βαλ- 

λομένων καὶ ϑνησκόντων ἀνακαλεῖταί τις οὐδένα βοηϑὸν ἄλλον οὐδὲ 
σύμμαχον ἢ τὸν ἐραστήν “ ὦ ἀμφ᾽ ἐμοῦ στεῖλαι. Κλεόμαχον δὲ τὸν 
Φαρσάλιον ἴστε δήπουϑεν ἐξ ἧς αἰτίας ἐτελεύτησεν χτξέ. Ῥοοία απ 
ΒΟΥΙΡΒΟΥδ, 6Χ Ππῖπι5 Ἰοοἱ οοΥγτρίθ]α ποὴ ΠΙοοῦ ἀββθαπὶ, 564 νἀ οίαΣ 
παπά ἐογζαϊαπι 6556 αποά νουθὰ 

οὐδένα βοηϑὸν ἄλλον οὐδὲ σύμμαχον 

{υϊπχθίσατη οἰβοίπηί, Νόοιηθη βοηϑός τάγαπι Αἰ ρορεϊβ, πῸ᾿ ἴῃ- 
δααϊίιη. Οθέθυτιμ Πτς βρϑοίδι ΑἸ. ΧΤΠ Ρ. 601 Α: «Αἰσχύλος μέ- 
γας ὧν ποιητὴς καὶ Σοφοκλῆς ἡγον εἰς τὰ ϑέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν 
τοὺς ἔρωτας. ὃ μὲν τὸν ᾿Αχιλλέως πρὸς Πάτροκλον. ὃ δ᾽ ἐν τῇ Νιόβῃ 
τὸν τῶν παίδων. 
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408 
δερμηστής 

Ἠύροοῦ. Ρ. δ4, 25: δερμιστής --- Δίδυμος μὲν ἀποδίδωσι τὸν 
σκώληκα οὕτω λέγεσϑαι τῷ Σοφοκλεῖ ἐν ̓ Νιόβῃ. ἐν ζ΄ τῆς ἀπορουμένης 
λέξεως. ᾿Δρίσταρχος. δὲ τὸ “Σοφόκλειον ἐξ ξηγούμενος τὸν ὄφιν ἀπέδωκε. 
μήποτε δὲ μᾶλλον ἂν εἴη ὅστις τὰ δέρματα ἐσϑέει. Ἀθβυοῖι. 1 Ρ. 918: 
δερμηστής ὃ σκώληξ ἢ ὃ σὴς (ἢ ὁσκὺς οοα.) ὃ τὰ δέρματα ἐσϑίων. 
᾿Αρίσταρχος ὄφιν. 

409 
ἔλυμοι 

Αι. ΤΥ Ρ. 176 Ε: τοὺς γὰρ ἐλύμους. αὐλούς. ὧν μνημονεύει Σο- 
φοκλῆς ἐν Νιόβῃ τε κὰν Τυμπανισταῖς. οὐκ πχουὶ τινὰς εἶναι ἀκούο- 

μὲν ἢ τοὺς Φρυγέίους. 

410 
χρόκος 

Κ.980]. ὅόρῖι. Οϑά, Ο. 684: χἀν τῇ Νιόβῃ ὃ Σοφοκλῆς τὸν κρόκον 
ἄντικρυς τῇ Δήμητρι ἀνατίϑεται. 

ΝΙΠΤΡΑ νυ. ΟΔΥΣΣΕΥΣ ἈΚΑΝΘΟΠΛΔῊΗΞ 

ΞΟΛΝΉΦΟΡΟΙ 

ΤΊΐα]τι5 βαβροίαβ οϑί. 

411 

ὅ60]. ΑΘ 56}. ϑθρί. 804: εἴρηται δὴ καὶ ἐν Ξοανηφόροις Σοφο- 
κλέους ὡς οἵ ϑεοὶ ἀπὸ τῆς Ἰλίου φέρουσιν ἐπὶ τῶν ὦμων τὰ ἑαυτῶν 
ξόανα. εἰδότες ὅτι ἁλίσκεται. δος 6 Τιδοοοοηῃίο τοροίϊία θ5856 ογο- 

αἼΌ0116 δὲ, νἱάρ ἢν. 348. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΚΑΝΘΟΠΛΗΞΙ Η ΝΙΠΤΡΑ 

ΒΌΡΠΙΟΟ]15. νοβερία Ἰορῖὲ Ῥασανῖιβ ἴθ ΝΙρίτ5Β. ΟἼσοτο Ἴπιδο, 3, 
91, 40: ποῖ πϊηιῖδ ἴθ Νιρίγῖβ 116 δαρϊοηδδίηιι5 (ὐγαθοῖαθ βαϊοῖμδ Ἰαῃ:6Ή-- 

(αίπι7) νδῖ πιοαϊϊσο ροίμι8: ρεοαοίοηίηη., ἱηψιῖ, οἱ βϑααίο πῖβιι, η6 δι οι5ϑι 
αγγίρίαί πιαῖογ οἷον. Ῥαρσιυΐδ 06 ηιοῖδι8 ψιαηι Βορ]ιοοῖος: αρπαὶ ἡ ει 
ὁπΐηι ρογχιαηι [6 ΡΠ 7) Υ [658 Ἰαπιθηίαίι)" ἡη υμἴηογο. Ἤης τι 6 ΠΘρτξαν 
ῬΙΙΟΤΙ οἱ δα! Νίέπτρα (ἔν. 420) ᾿πἀ]οανο ἄγατηα αποά οοίθυῖβ 41- 
οἰἕαν Ὀδυσσεὺς ἀκανϑοπλήξ, οὐἶτ5 ἀγριιπιοπίθτ {π|1 ὙἼ]1χο5 ἀκάνϑῃ 
τρυγόνος ϑαλασσίας ἃ "ΓΟΙΟρΌπΟ Η]1Ὸ νυ]πουαῖτιβ δὲ ὁοοῖϑιιβ. πᾶ ἄο 
τ ἈΠ ἃ]1ὰ ταάδαπί, οὗ, Ἐπί. Οά. ν. 1676, 4 Ἡγρῖίη. αν. 197 
Αὐραπι. Οαγ55. ἴῃ. ὅ6Π0]. οα, Ῥαίίηι. Ρ. ὃ 588ᾳ. Ηπὶς ἀγδιηδῖ Βυθπῃ- 
οΚίτ5 Δ βου ρϑ1 ἔν. 776 οὐ 877. Ἑϊοάουη ἁπιοΐονο πτπιὸ ΤΟ Γα] ουἴτη ἸοΟη 
Αὐ βίο } 15 Ῥοοί. 14 Ρ. 1408 Ὀ 28: ἔστι δὲ πρᾶξαι μέν, ἀγνοοῦντας δὲ 
πρᾶξαι τὸ δεινόν. εἶθ᾽ ὕστερον ἀναγνωρίσαι͵ τὴν φιλίαν. οἷον ὃ Σοφο- 
κλέους Οἰδίπους. τοῦτο μὲν οὖν ἔξω τοῦ δράματος ἐν δ᾽ αὐτῇ τῇ τρα- 
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γῳδίᾳ. οἷος ὃ ̓ Δλχμαίων ὃ ᾿“στυδάμαντος ἢ ὃ Τηλέγονος ὃ ἐν τῷ τραυ- 
ματέᾳ Ὀδυσσεῖ. 

412 
νῦν δ᾽ οὔτε μ᾽ ἐκ “Ιωδῶνος οὔτε Πυϑικῶν 
γυ... τις ἂν πείσειεν 

τ ρ δμτ5 ΒΥ. Ρ. 347 56.: Δωδώνη --- λέγεται καὶ Δωδών, ἧς 
τὴν γενικὴν Σοφοκλῆς ᾿Οδυσσεῖ ἀκανϑοπλῆγι ἡ νὺν -- πείσειεν". καὶ 

δοτικὴν “ Δωδῶνι ---- βροτῶν (ἔν. 418}. ν5.] εἰς οοάοχ, ἐκ Μοῖπο- 
Κῖπβ, απὶν5. 3 ΡΤΟΡοΒαΪὶ γῆρύς τις ἂν πείσειεν ἐξ ἐδωλίων ν6] προ- 
φῆτις ἂν πείσειεν ἐκ δόμων φάτις." Ἐοτίαδ56 γυ[ζαλων] τις ἂν πείσειεν 
Ἰοσϑηάαμ. 

418 

ΖΦΙωδῶνι ναίων Ζεὺς ὁμίος βροτῶν 
ΒίοΡμαπι5 ΒΥΖ. Ρ. 348, 3 δἸΤαΐπβ δά ἢ". 412. δμίος] ὁμέστιος 'ΤῚμ- 

6] 1πθ Ῥασττη ῬΥΟ ΔΌΙΠΟΥ. 

414 

τὰς ϑεσπιῳδοὺς ἱερίας Φωδωνίδας 
διθρμᾶμαβ ΒΥ“. Ρ.348,291: “ωδώνη ---τῆς μέντοι Δωδώνης Δωδω- 

ναῖος ---- τὸ ϑηλυκὸν Δωδωνίς ἀπὸ τοῦ 4ωδώνη. ὡς Παλλήνη Παλ- 
ληνίς. --- “Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ ἀκανϑοπλῆγι " τὰς --- Δωδωνίδας᾽". ἱερέας 
οοά., ἱερέας Τ᾿ ἀΔοτῆϊι5. 

418 

καὶ τὸν ἐν ΖΔΙωδῶνι παῦσον δαίμον᾽ εὐλογούμενον 
ΤΟ δηπο5 ΑἸοχ. 46 δοο. Ρ. 12, ὃ: Δωδώνῃ ΖΔωδῶνι- ὃ (1. ὡς) 

Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ “ἀκανϑοπλῆγι " καὶ τὸν -- δαῖμον συλογούμενον᾽. 
ἘΠῚ δαίμον᾽ εὐλογούμενον οογτοχὶς ΒΙΟΟΙτι5, παῦσον ἴῃ πᾶσι τηπίδη- 
ἀπτη ΒΕ ΒΡΊΟΟΥ. 

410 

εἰ μέν τις οὖν ἔξεισιν" εἰ δὲ μή. λέγε. 
Ξ9Π0]. Π. Α, 157 ἴπ ᾿Απϑοῦ, Ῥᾶγῖϑ. γὸ]. 8 Ρ. ὅ, 8 δὲ ῥ. 974, 31: 

Σοφοκλῆς ἐν ̓ Ακανϑοπλῆγι " εἶ μέν --- λέγε". Ἰρϑν, ΤΙ. Ρ- 66, 84: καὶ 
Σοφοκλῆς " εἰ μέν ---- λέγε’. 

417 

ποδαπὸν τὸ δῶρον ἀμφὶ φαιδίμοις ἔχων 
ὥμοις; 

5600]. ΠΣ ἜΠεν δι.872. 51. οἱ Απροά. τῶν; νο]. 4 ρΡ. 380, 
8: Σοφοχλῆς οὖν (οὖν οῃι. Θά. ΒΕΚΚ.) ἐν Ὀδυσσεῖ ̓ ᾿“κανϑοπλῆγι τῷ 
(δὲ δαάῖ οα. Β6ΚΚ.) ποδαπός ἀντὶ τοῦ ποῖος χρησάμενος ἀκυρολογεῖ 
(ἀκριβολογεῖ 1816 δα. Β6κΚΙΚ.) ᾿ ποδαπὸν --- ὥμοις". 
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418 

ὥμοις ἀϑηρόβφωτον ὄργανον φέρων 
Ξ'ΟΠο]. Οα. 4. 198: ἀϑηφηλοιγόν Ξ- ᾿Ξυφυχλῆς ἀπεδέξατο τῆς 

ἀϑήρης κίνηϑρον. λέγων οὕτως “ ὦμοις -τος φέρων᾽. Ἐπιϑί. θά. Ῥ. 

1675,62: Ἐυσρυνης δέ. φασί. παραφράζων τὸ Ὁμηρικὸν φησίν “ ὦμοις 
- φέρων᾽. Ἐδθα]διη Ῥιοαῖι ἜΘρ οι. 1 Ρ. 128: ἀϑηρόβρωτον ἰ ὄργα- 
νον" τὴν τορύνην ῃ τὴν ἀϑήραν (ἀ. ϑηρὰν ὁοαοΧῚ ἀναχινοῦσι. ΣῸ- 
φοχλῆς Ὀδυσσεῖ ἀκανϑοπλῆγι (ἀκανϑοπλήγει οοἄ.). 

419 
ἐλαιάεσσα νηδύς 

ἨθρΥολ. 1 Ρ. 1160: ἐλαιάεσσα νηδύς (ἐλαιάδεσσαν. ἡδύς οοα.). 
ΠΝ 2 Ὀδυσσεῖ ἀκανϑοπλῆγι. ἤτοι λαιάξσσα. ἀντὶ τοῦ σκαιά, 

οία (σκαιάγρια 604.}" ἢ ἀπὸ τοῦ ληίξεσϑαι . πᾶντα ληιζομένη καὶ 
μων ὑφοιν ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου. λιπαρά (λιπρά 604.) Ῥμοξ σα, 
μ. 398. -: : νηδὺς ἐλαιάεσσα ΤΗΣ ἐλαῖα ἔσσα οο4.}: ἐπὶ Κύκλωπος" 
Σικελή᾽ ἀπὸ Ὕβλης τῆς ἐλαιηρᾶς. Τρ οΙι. 3 Ρ. 676: νηδὺς ἐλαιάεσσα 
(ἐλαιάσεσα ςο4.)" ἀπὸ μέρους μιᾶς πόλεως τῆς ἐλαιηρᾶς Ἵγβλης. 

420 

τὴν παρουσίαν 
τῶν ἐγγὺς ὄντων 

Ῥμοῖ. μοΧ. Ρ. 400, 6 οἱ ϑα1445: παρουσία ---- καὶ ἐπὶ τοῦ ἤναι 
ναι δὲ τάσσεται. ὡς καὶ ἐν τοῖς Νέπτροις Σοφοκλέους “ἡ τὴν ---- ὄντων 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

“Αγνριππηοηΐαπι αἰ ὙΠΧΟΡΒ ΤΟΥ ΘΙ 51 τη] 5, πὸ δὰ ΠΡΥοϊδιη πᾶ- 
νίραγθ οορογοίαν, οὐ ἃ Ῥδϊδμπιθαο ἔλα !5 οομντοίιβ᾽. ΒΕΥΝΟΚΙΥΞ, 
ΟΥ̓ ρτιδοϑίου 81105 Η υρῖη. 8}. 96. 

4.21] 

πάντ᾽ οἶσϑα, πάντ᾽ ἔλεξα τἀντεταλμένα" 
υὖϑος γὰρ ᾿“ργολιστὶ συντέμνειν βοαχύς. 

9801. Ῥιμά. Τρίμμ. 6, 87: σύντομοι δὲ οὐ μόνον “Ἰάκωνες. ἀλλὰ 
καὶ ᾿4ργεῖοι. Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ “πάντ᾽ --- βραχύς᾽. 

422 
ἐμπερής 

ΗΟΡΥ 6}. 1 Ρ. 1200: ἐμπερής (ἐμπέραμος ο4.}" ἔμπειρος. Σοφο- 
κλῆς Θδυσσεῖ μαινομένῳ. 

429 
ἠμάλαψε 
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Ἡδν οι. 1 Ρ. 1628: ἠμαλάψαι:" κρύψαι, ἀφανίσαι. Σοφοκλῆς 
Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ. ϑουδομιάππι ἠμάλαψεν" ἔκρυψεν. ἠφάνισε. οἴ. 
Ῥμοί. Τ,οχ. Ρ. 68, 8: ἠμάλαπτεν" ἔκρυπτεν. ἠφόνιξεν. 

424 
ϑρεχτοῖσι νόμοις 

ἨόβγοΙι. 1 Ρ. 1780: ϑρεκτοῖσι νόμοις " ἀντὶ τοῦ τροχαίοις (τροχαῖος 
οοα.). Σοφοχλῆς Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ. ἔνιοι δὲ κρεκτοῖσι (κρεκτοῖς 
ο04.). ΝΙΒῚ {ἈΠῸ Ὶ, κρεχτοῖσι νοτὰ οὐαῦ Ἰθοίϊο. 

420 
ϑριάξειν 

ἨΡυοΙ. ΓΡΓΞ: ϑριάξειν᾽ φυλλολογεῖν. ἐνθουσιᾶν. ἐνθουσιά- 
ἕειν. Εὐριπίδης “ικυμνίῳ καὶ Σοφυκλῆς Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ. 

420 
μάγνον 

ῬΠοί. Τι6χ. Ρ. 240,10: μάγνον. Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ [τὸν μέγαν. 
τὸν ἀπομάσσοντα καὶ ̓ καϑαίροντα. γοῦΡα τὸν μέγαν ἄἀο]οὲ ΕΠ]ομ ἀ ἐἶπ5, 
4111 τὸν μαγέα ν6] τὸν μάγον 5ογθοπάππι οοπίοϊπηί. ὙΊοΥ Ὑ χα 
ἀϊοδίαχ ᾿ποουίατῃ οϑί. 

ΟΙΝΟΜΑΟΣ Η ἹΠΠΟΔΑΜΕΙΑ 

Η]ΡρΡοάαδυηΐδηι ἃ ϑέοθαθρο Ἰαπιάδίπμ (ἔν. 428) ποθὴ αἰ ν ουβδιη 6556 
Ὁ Οϑμουηδο νἹα 1 Βυπιμοκῖπι5. 1)6 ἀυρατηθηίο ἔα Ὀπ]46 οἵ, ἩΥρΊη. [Δ0. 
8ά. 5680]. Π. Β, 104 41. Αἰξπι5 ἴπ Οθῃομδο πϑβοΐσητιβ πίστι ὅ50- 
ΡΙΙΟο}15. 8ῃ ἘλῚΡΙα 5 νϑϑορια ΡΥ ββουῖί. ΘΌΡΠΟΟΙΘΟ ἴῃ ἀγαιηδίθ Ο6- 
ΠΟΙ ΔΙ ῬΘΙΒΟΠ ἃ ΠῚ ΘοῚ ΑΘΒΟ 65 οΥδΙΟΥ., ἀπ 46 ἀϊοίαϑ οδύ ἃ ])6πιο- 
Βίμποηθ 46 ὅὐου. 8 2492: αὐτοτραγιπὸς πίϑηκος, ἀρουραῖος Οἰνόμαος. 
οἔ. ἩΘργοΝ. 1 Ρ. 646: ᾿ἀρουραῖος Οἰνόμαος" “ημοσϑένης «Αἰσχίνην 
οὕτως ἔφη. ἐπεὶ κατὰ τὴν χώραν περινοστῶν ὑπεκρίνετο Σοφοκλέους 
τὸν Οἰνόμαον. Β΄] Πογ Αποοᾶ. ΒΟΚΙ.. Ρ. 184, 8 ρΡ. 311, 89. Ῥ]υτα 
δὸ 46 τὸ ψιδο ΑΙ ΘΒ 5 ἴῃ Βιογρ. Ρ. 366, 19 οἱ ἸΏΡΥΙΠΙΪΒ Ρ. 2369, 
86: Δημοχάρης δ᾽ ὃ ἀδελφιδοῦς “Ζημοαϑ ἐνοὺς - φησὶν Ἰχόνδρου 
τοῦ τραγῳδοποιοῦ (τραγῳδοῦ τϑοῖρ ριον τριταγωνιστὴν γενέσϑαι 
τὸν “ἽΪἸσχίνην καὶ ̓ ὑποχρινόμενον Οἰνόμαον διώκοντα Πέλοπα αἰσχρῶς 
πεσεῖν καὶ ἀναστῆναι, ὑπὸ Σαννίωνος τοῦ χοροδιδασκάλου - καὶ μετὰ 
Σωκράτους καὶ Σιμύλου τῶν κακῶν ὑποκριτῶν ἀλᾶσϑαι κατ᾽ ἀγρούς. 
Ααάο Ἰ)ομποϑίῃ. 46 οὐ. 8. 180, 4ποὸ 46 Ἰοοο Ἡρυιλορθηθα ΒΗ οί. νο]. 
8 Ρ. 860 ὁττη 50 }|01115 ΜΆΧΙΤΩΙ Ῥίδη. γ0]. 5 Ρ. 8541 54. 

421 

ἡ μὲν ὡς ὃ ϑάσσον᾽, ἡ δ᾽ ὡς ὃ τέκοι παῖδα. 
ἈΡοΠ]ομἶπς ἀθ Ῥτόπομη. Ρ. ἼῸΒ Ὧθ ἔουπηᾶ ὅ ̓ αἰθπραίπιθς ἀξιοπιστό- 

τερός τὲ ὃ Σοφοχλῆς μάρτυς χρησάμενος ἐν Οἰνομάῳ “εἰ μὲν ὠὡσει 
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ϑασσονα ειδωσ ειτεκοι παιδα᾽. 5680]. 11. Χ, 410: τινὲς τὸ ὡσεὶ διὰ 
τοῦ 1 γράφουσι καὶ δασύνουσιν. ἀντωνυμίαν ἐκδεχόμενοι τρίτου προσ- 
που ἀντὶ τοῦ ὡς αὐτή. ἀλλ᾽ οὐ χρῆται αὐτῇ ὃ ποιητής. Σοφοκλῆς 
Οἰνομάῳ “ἡ μὲν ὡσεὶ ϑάσσο. ἡ δὲ ὡσιτέξου παῖδα’. ἔστιν οὖν δφί 
(διφορούμενον ΗἩ. Τὰ 6001). Ῥοοίαθ νουθᾶ γϑϑεξα Π1ηἀονῆτβ Δ΄ 46η5: 
“Ἰοχαῖίαν ἀ6 ἀπαθι5 τηαίνιθτι5, αδυαμη. 511 πἰγασπο 11 ΟΘ] ουἐαΐθιη 
Ργδραϊοαθαι᾽. παῖδ᾽ ἡ μὲν --- τέκοι οἱ. ΒοΙΡΚῖα5. 

428 

ὅρκου δὲ προστεϑέντος ἐπιμελεστέρα 
ψυχὴ κατέστη" δισσὰ γὰρ φυλάσσεται, 
φίλων τε μέμψιν κείς ϑεοὺς ἁμαρτάνειν. 

Θ1το0. ΕἾον. 27, 6: Σοφοκλέους Ἱπποδαμείας. “ὅρκου ---- ἁμαρτά- 
νειν᾽. ν8. 1 προτεϑέντος ΑΜ ΥΊΠΔΟΡ. νϑ5. ὃ καὶ εἰς Μ. 

429 
Σκχυϑιστὶ χειρόμακτρον ἐκκεκαρμένος 

ΑΝ. ΙΧ ρ. 410 Ο: χειρόμαχτρον δὲ καλεῖται ᾧ τὰς χεῖρας ἀπεμάτ- 
τοντο ὠμολίνῳ ---- Σοφοκλῆς Οἰνομάῳ " Σκυϑιστὶ --- ἐκκεκαρμένος". 
συ οῖ. 2 Ρ. 1222: Σκυϑιστὶ χειρόμακτρον (Σκυϑὶς τίχειρόμακτρον 
οοἄ.). οἵ Σκύϑαι τῶν λαμβανομένων πολλοῖς ὧν (τῶν λαμβ. ἐν πολέ- 
μοις ἀνθρώπων οἷ. Τι6πη6}.) τὰς κεφαλὰς ἐκδέροντες ἦσαν (ἐκδ. τοῖς 
δέρμασιν οἷ. ΤιΘπη60.) ἀντὲ χειρομάκτρων ἐχρῶντο. οἵ. 5.610]. ῬΙπα. 
Ἰρίμηη. 4, 99: τὸν ᾿ἀνταῖον φησὶ τῶν ξένων τῶν ἡττωμένων τοῖς 
χρανίοις ἐρέφειν τὸν τοῦ Ποσειδῶνος ναόν" τοῦτο γὰρ ἱστοροῦσι τὸν 
Θρᾷκα Διομήδην ποιεῖν --- οἵ δὲ Οἰνόμαον. ὡς Σοφοκλῆς. 

490 

τοιάνδ᾽ ἐν ὄψει λίγγα ϑηρατηρίαν 
ἔρωτος, ἀστραπήν τιν᾽ ὀμμάτων ἔχει" 
ἐχϑάλπεται μὲν αὐτός. ἐξοπτᾷ δ᾽ ἐμέ, 
ἴσον μετρῶν ὀφθαλμόν, ὥστε τέχτονος 
παρὰ στάϑμην ἰόντος ὀρϑοῦται κανών. ἥ 

ΑἸ. ΧἼΠ ν. 664 Β: Σοφοκλῆς δέ που περὶ τοῦ κάλλους τοῦ Πέ- 

λοπος διαλεγομένην ποιήσας τὴν ᾿ἱπποδάμειαν φησί “ τοιάνδ᾽ --- κα- 

νών᾽. ν5. 1 λύγγα ΑΒΥ͂, λύγκα Ο, ἴυγγα ῬΙ,, λίγγα Ἰυν ιν ἐπι 

τοοῖο, 4αδιηηπδπι ΠΟΘ ΟΝ ἶι5. 3. Ρ. δ08: λύγξ --- τόξον. ν5. ὃ εἶθ᾽ 
ἅλλεται ῬΥ͂ΊΙ,, ἤ 9᾽ ἄλλεται Β, ἐνθάλπεται ἸλυΠημ]κομἶπι5. 6011. ῬΊγ γι. 
ΒοκΚ. ρ. 40,20: ἐνθάλπεσϑαι ἔρωτι" οἷον καίεσϑαι ὑπὸ ἔρωτος. ατιο 

Ιοοο ΒοΚΚΚουια ἐκϑάλπεσθϑαι οαἸαϊι, απο νουθαιη ᾿Ν. 1. τοϑύϊσαι! Ἐ}]- 

Ιοματι5. πποὸχ δέ με 1|χν], δ᾽ ἐμέ Ῥναμοῖκ. νβ. 4 μετρῶν Δ Δ]οἸς,, 
μέτρων ῬΥ͂Ι,, μέτρον Β. ὥστε Α,, ὡς ῬΥ͂Ὶ.. Ἀ 
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491 

διὰ ψήκτρας σ᾽ ὁρῶ 
ξανϑὴν χαϑαίρονϑ᾽ ἵππον αὐχμηρᾶς τριχός. 

ῬΟΪχ 10, 858: τὴν δὲ ψήκτραν --- Σοφοκλῆς ἐν Οἰνομάῳ " διὰ --- 
τριχός. 

432 

γενοίμαν ἀετὸς ὑψιπέτας, 
ὡς ἂν ποταϑείην ὑπὲρ ἀτρυγέτου 
γλαυκᾶς ἐπ᾽ οἶδμα λίμνας. 

Ἂν. Αν. 1887: “γενοίμαν ---λίμνας᾽. ὉΠῚ ΚΘ ΠΟ] α : γενοίμαν ἀετός] 
---- ἐν τοῖς Καλλιστράτου: ταῦτα ἐξ Οἰνομάου τοῦ Σοφοκλέους. 

498 
πλήϑουσι γάρ τοι κἀνέμων διέξοδοι 
ϑήλειαν ὄρνιν, πλὴν ὅταν τύκος παρῇ. 

ΤΠ ῖορ. 1. 4, 8ὅ (οἷ, δπἰ4. ν. διέξοδοι οἱ Ζοῃ. Τμοχ. ν. διέξοδος 
Ρ-517): πρὸς δὲ τὸν δανειστικὸν καὶ φιλόλογον εἰπόντα τι ἀγνοεῖν ἔφη 
(Αγ οβ1] δι) ᾿λήϑουσι γάρ --- παρῇ". ἔστι δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ Οἰνομάου 
τοῦ Σοφοκλέους. ἘΠοΒάθηη νϑύβιιβ οἵη. Ρ. δὲ ἔδ. π. μαθοὶ Ῥ]αί. Μὸν. 
Ρ.718.Α. νγ85.1 πλήϑουσι ΡΙαί., λήϑουσι 5 πε π|6 ΑὙΘΘ5]απ5. νβ. 2 
τόκος παρῇ] παρῇ τόκος ῬΙαί. 

ΠΑΛΑΜΗΔΉΣ 

1)6 αὐριπηθηίο οἵ. Ἡγυρίη. ἔα. 105, απθηι Ἰοοστη ΔΘ Θητι5 ἴῃ 
Ἐπ ρΙ415 Ῥαϊαιηθαο. 

494 
εὔφημος ἴσϑι ἐμ ἐξορμωμένη 

Ατηπιοι. ἀρ ἀπ. γοοᾶ. Ρ. 76: ἔσϑε καὶ γίνωσχε διαφέρει. --- 
τάσσουσι δὲ ὅμως καὶ ἐπὶ τοῦ δου (γίνου γ 410.) τὸ ἴσϑι. Σοφοκλῆς 
ἐν Παλαμήδῃ εὔφημος - ἐξορμωμένη᾽. ἀντὶ τοῦ γίνου. οΥΡα 
Σοφοκλλῆς ἐν ΠΙαλαμήδῃ γα]ἹρῸ ομΐβδα ἃ α1 οοάοχ Μαβοὶ ΒΥ Δ ηη1ΟΪ. 

485 

οὐ λιμὸν οὗτος τῶνδ᾽ ἀπῶσε, σὺν ϑεῷ 
εἰπεῖν. χρόνου τὲ διατριβὰς σοφωτάτας 
ἐφεῦρε φλοίσβου μετὰ κοπὴν καϑημένοις. 
πεσσοὺς κύβους τε τερπνὸν ἀργίας ἄκος; 

Ἰππρί. ΤΗΣ 228, 6: Παλαμήδους ἐπινοησαμένου “κυβείαν καὶ πετ- 
τείαν ἐν Ἰλίῳ εἰς παραμύϑιον λιμοῦ κατασχόντος τὴν στρατιὰν λέϑος 
ἐκεῖ ἐδείκνυτο. καϑὰ Πολέμων ἱστορεῖ. ἐφ᾽ οὗ ἐπέσσευον. τῆς δὲ τοι- 
αὕτης ἐπινοίας τοῦ Παλαμήδους καὶ τῆς ευρέσεως δὲ τοῦ χρόνου. ἣν 
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καὶ αὐτὴν ἐχεῖνος ἐσοφίσατο. μάρτυρα παφάγουσι “Σοφοχλὴν. ὃς ἐν 
δράματι ὁμωνύμῳ τῷ εὑρετῇ Παλαμήδῃ ΉΡΕΡ. “οὐ λιμὸν --- ἄκος; 
νΒ5. Τ τόνδ᾽ Ἐπιί., τῶνδ᾽ ΘΔ] σου, ν8. 4 ἰουαπῃ Επιιϑύ. Θά. Ρ' 1897, 
9: ὃ δὲ τὰ περὶ Ῥλληνικῆς, ἘΥαι τὰ γράψας διαφορὰν καὶ αὐτὸς εἰδὼς 
κύβων καὶ πεσσῶν ---- παράγει Σοφοκλέους μὲν ἐκ Παλαμήδους --- τὸ 
- ἐκεῖνος ἐφεῦρε πεσσοὺς ---- ἄκος᾽. ΑΔ Ναιρ]ΐαμη πο5 νουϑιι5 τϑεξατ 
Βυπποῖκ τα. Ῥτορίου ἔν, 806, αποά ῬΑ] δάβουῖθι ΕἾ. γαΐοσ ἀθ 
ΞΌΡ. ΑἸθδά, ρ. 27 β5α.: 

490 
ἄκεστρον 

Ἡόβυ ΟΝ. 1 Ρ. 189: ἀκεστρόν: φάρμακον. Σοφοκλῆς Παλαμήδῃ. 

497 
δροπά 

ἩΘβγοΝ. 1 Ρ. 1088: δροπά΄ δρεπτά. “Σοφοκλῆς “Παλαμήδῃ (παλα- 
μήδε οο4.). οἵ, βαῖϊάαθ: δρωπακίξω ---- δρωπτὰ γὰρ τὰ δρεπτᾶ. ἘὈῚ 
ΠΟΏΏ1]1 ΠΙὈΧῚ οαπὴ Ζοη. 1,6 Χ. Ρ. 572 Ἴπ α 

ΠΑΝΔΩΡΑ Ἡ ΣΦΥΡΟΚΟΤΙΤΟῚ 

ΤΡ] οοτ ἀταιηαίϊβ, αὖ νἸἀοίαν,, βαύυυιοι {ππα]πτῃ ργοα 1 ΗΠ οοΥ- 
Ομϊα5. (ἔν. 442). 1)6 Ἀὐσυπαουὸ τ᾿ ἩΛΕΙΩΣ ἴα. 149. ῬτοθδΌΠΙ ΟΣ 
Ἡυτηδηηῖι5 πὸ τοίου ἔν, 759. 

498 

καὶ πρῶτον ἄρχου πηλὸν ὀργάζξειν χεροῖν 
ὅ0Π0]. οοα τ οῖθ. Τὰ 1ὴ ΗΡΡοον. νο]. ὅ Ρ. 4180 Θα. ΤΟ ;: ὀργασμός, 

μαλαγμός. μέμνηται τῆς λέξεως καὶ Σοφοκλῆς ἐν ,“Πανδώρᾳ (πανδάρω 
οοα.) λέγων " καὶ ---- χεροῖν. ἄρχου οοἄθχ ΕΣ, ἄρχον ο] πὴ οἀοθαίαν. 
πῖλον ὁο6χ ΒΕ. Ῥ γα. ΒοκΚΚ. Ρ. 88, 51: ΒΟΌΣ πηλόν. τὸ διαβρέ- 
χειν. οὕτω γὰρ τὸ ὑγραίνειν οὗ ἀρχαῖοι λέγουσι. ῬΟΙΠΙΧ 7, 168: λέγε- 
ται δὲ καὶ πηλὸν ὀργάζειν. ΟἿ, τ. 714. 

4839 

καὶ πλῆρες ἐκπιόντι χρύσεον κέρας 
τρίψει γέμοντα μαλϑακῆς ὑπ᾽ ὠλένης. 

ΑΜ. ΙΧ ν. 4160: καὶ τῶν ποιητῶν δὲ πολλοὶ παράγουσι πίνοντας 
τοὺς ἀρχαίους κέρασι -- καὶ Σοφοκλὴς Πανδώρα "“ καὶ πλῆρες --- ὠλέ- 
νης". οι. νᾶυῦῖο τηοᾶο τοιηρίδε! ὁουΐαπι τη ο]απι ποι Δ τηἸπηΐ. 

446) 
βλιμάξειν 

ὅ6110]. Ἡ]ρροον. (νο]. ὁ Ρ. 204. Τιῖ{{ν.} ἴῃ ΤΑγοτ ον ΡῚ] ΝΟΙΟΘΒ οἱ 
χα. ἄορ Μδμτιβοῦ, τηὐά. 1 Ρ. 3214: ἐβλιμάσϑη -" - παρὰ τὸ βλίσσειν, 
ὁ᾽ ἐστι μαλάττειν, ὡς ̓ Δριστοφάνης ἐν Ὄρνισι φησίν " εἶτα λαβόντες πω- 
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λοῦσ᾽ ἀώρους. ἐπ᾿ ὠνοῦνται βλιμάξοντες᾽ (Αν. 530). ὁμοίως καὶ 

Σοφοκλὴς μέμνηται τῆς λέξεως ἐν Πανδώρᾳ. δ΄ Ι ἀθννἸητι8 515} 1- 

οαίαν ΟΡ] ΘΟ] οι οἰζαν! 46 νοῦρὸ βλίσσειν ((.. 105). 

441 
ἐνουρήϑρα 

ῬΟΙΠΧ 10, 44: ἁμές, ἣν Σοφοκλῆς ἐν Πανδώρᾳ ἐνουρήϑραν κα- 
λεῖ. ἘοΥθ ϑδδοια Απροοᾶ. Ῥανῖβ. νο]. 4 Ρ. 12, 18 οὖ ὅ πο]. Ἡουϊηορ. 
γ0]. 7 ". 785 (Απροά. Οχοι. νο]. 4 ρ. 60). ἐνουρήϑραν ῬΟΙΠχ οἱ 
Ξ9Π01. Ἡουῖορ.., ἐνουρῆϑρον Αποοά, ΤΥ]. 

442 
χήλευμα 

Ηδβγοῖι. 2 Ρ. 241: κεχήλωμαι" πόδας δέδεμαι ---- καὶ χήλευμα (χή- 
λῶμα Βεαμ ΚΙ 5) τὸ σπαρτίον (σπήτιον ἐο4.). «Σοφοκλῆς Πανδώρᾳ 
ἢ Σφυροχόποις. 

ΠΈΕΈΛΙΑΣ 
ς . . . 

Πελίαν φαμάθμι 6556 {θυ ] τὴ ας ἱΡιξζοτόμους οομίοοϊς Βορέςρο- 
γι5: Ηυιηδηπτ5 {ἰπα] απὶ οογττιρύιηι οχἰβίπηδηβ ἐν Πηλεῖ ργο ἐν Πε- 

λίᾳ 5ου θη ἀππ 6556 Βιιβριοαίτιβ. Θϑί. 

449 

λευκὸν αὐτὴν ὧδ᾽ ἐπαίδευσεν γάλα 
υγοιίδηῃ. 61055. ΗΙΡΡροον. ν. 804: παιδικὸν πάϑος] παιδείαν νῦν 

τὴν παιδοτροφίαν. ὅϑεν χαὶ Σοφοκλῆς ἐν Πελίᾳ φησί “λευκὸν --- 
γάλα. λευκὸν] λουκὸν οοἄοχ Ῥανῖ5. 3614, οὐ λευχὸν  ΘΙοΚοὺ, ορὸ 
λύκειον τηλ] τη. ὅδ᾽ ἐπαίδευσε Ἰ1υνὶ, ὧδ᾽ ἐπαίδευσεν ὙΥ ΘΙ οἸκόν. 

ΤΡΕΓΑ ΤΣ 

Αὐρυμηθηίπτη νἱἀοέθν {π|5586. Ῥ 6] οῖβ. Ὁ Ατοπδαπάχο οἱ Ασομ 616 
Αφαβεὶ ΒΠ1Π|5 Ῥα]βαβ. ὅ6101. (οοα. Ὑαξ. 909) ἔδπιν. Το. 1118: ὃ μὲν 
Εὐριπίδης ὁ ὑπὸ ᾿Ακάστου φησὶν ἐχβεβλῆσϑαι τὸν “Πηλέα: εἰσὶ δὲ οἵ φα- 
σὶν ὑπὸ τῶν δύο αὐτοῦ παίδων ᾿Αρχάνδρου χαὶ ᾿Δρχιτέλους κατὰ τὸν 
καιρὸν ὃν ἔμελλον" Ἕλληνες ἐξ Ἰλίου ἐπανιέναι. ἐξεληλάσϑαι. Ἡγαίϊτι 
Ερίβὲ. 5, ὃ, 95: οἱ ἱγασίοσιι ρίεγιηιψιο ἀοἴοί 8θγηιοη μοαοδίγῖ ΤοΙορἼιιι8 
οἱ Ῥεϊδιι8, σι ραιροῦ οἱ θαι ποῦ ργοϊοῖί ἀπιριμα8 οἱ δέφμϊρεααϊία 
νονϑα. Αννα: Ῥοοί. ο. 18 Ρ. 1456 ἃ 2: τραγῳδίας δὲ εἴδη εἰσὶ τέτ- 
ταρα" τοσαῦτα γὰρ καὶ τὰ “μέρη ἐλέχϑη. ἡ μὲν πεπλεγμένηῃ ---ἡ δὲ 
παϑητιχή --- ἡ δὲ ἠϑική, οἷον αἵ'΄ τε Φϑιώτιδες καὶ ὃ Πηλεύς. 

444 

Πηλέα τὸν ««Αἰάκειον οἰχκουρὸς μόνη 
γερονταγωγῶ, χἀναπαιδεύω πάλιν᾽ 
πάλιν γὰρ αὖϑις παῖς ὁ γηράσκων ἀνήρ. 
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ΟἸομιθη5 ΑἸοχ. βίγοιῃ. ΥἹ ρῥ. 748: Σοφοκλέους ἐν τῷ Πηλεῖ “ Πη- 
λέα - ἀνήρ᾽. 8.61.0]. ΑΥ. Ναὰρ. 1417: Σοφοκλῆς Πηλεῖ ἡ Πηλέα -ο- 
ἀνήρ᾽. ν5. 3 ΘΧΡΥΘΒΒΙ Ατν. Ἐπ. 1099: καὶ νῦν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω σοι 
τουτονὶ γερονταγωγεῖν καναπαιδεύειν πάλιν. ἀὶ βομο τα: ὅλον δὲ τὸ 
ἰαμβικὸν παρῴδησεν ἀπὸ τοῦ Πηλέως Σοφοκλέους. ἜΕῚ ᾿Ποίι. 
νΟ]. 8 Ρ. 74] (ἐ ΜόΒΟΟΡ. Οριαβο. Ρ. 78): ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ “ γεροντ- 
αγωγῶ κἀναπαιδεύω πάλιν". Οοοοπάτία ἘΠδέξ. νοὶ. 8 Ρ. 784: καὶ 
Σοφοκλλῆς ἀπὸ τοῦ παιδαγωγῶ γερονταγωγῶ. οἵ, οπι. ὅπομ. το]. 4 
Ρ- 674: γερονταγωγῶν κἀναμισϑαρνεῖν διδούς. 

440 

τὸ μὴ γὰρ εἶναι κρεῖσσον ἢ τὸ ἐῆν κακῶς. 
Β100. ΕἾον. 121,9: Σοφοκλέους Πηλέως. “τὸ μὴ ---- κακῶς". 5Ι- 

ΤΆ]. ἴῃ ῬιΠοο ἔν: 599 ΕπαυἱρΙ 465: οὐκ οὖν τὸ μὴ ζῆν κρεῖσσόν ἐστ᾽ 
ἢ ξῆν κακῶς; 

440 

ὁμορροϑῶ, συνϑέλω, 
συμπαραινέσας ἔχω 

ΑΥ. Αν. 851: “ὁμορροϑῶ---ἔχω᾽. προσόδια μεγάλα σεμνὰ προσιέναι 
ϑεοῖσιν- ἅμα δὲ προσέτι χάριτος ἕνεκεν προβάτιόν τι ϑύειν. Ὁ] ΚΟΠο- 
Πα: ὁμορροϑῶ] Σοφοκλέους ἐκ Πηλέως: ἀντὶ τοῦ τὸ αὐτὸ φρονῶ. 
ἃ ΟΡ ο0165 αἸχουῖῦ ρᾶγιηι οομβίδί. 

447 

ἴτω δὲ Πυϑιὰς βοά. 
ΑΥν. Αν. 8567: ἴτω ἴτω; ἴτω δὲ Πυϑιὰς βού. υδϊ Βο]ο]1ὰ: Πυϑιὰς 

βοα] ---- καὶ τοῦτο δὲ ἐκ Πηλέως. ΒορΡΠΙο0115 ῬΘΙοαμι ἀϊοὶ ἀοςοῦ δη- 
ποίδίϊο ν5. 851. 

448 

βοάσομαι τἄρα τὰν ὑπέρτονον. 
Αὐ. Νὰ. 1154: βοάσομαι τἄρα, τὰν ὑπέρτονον βοάν. ἰώ. κλάετ᾽ 

ὠβολοστάται χτλ. αδὶ βο]ο11α: παρὰ τὰ ἐκ Πηλέως Εὐριπίδου (Σοφο- 
κλέους Ν). ᾿αάοιι γοῦρθὰ ῬΠγγπἰομτι5 οπη. ν0]. 2 Ρ. 98 ΘΧΡΥΘΒ51586 
ἰγφἀ Ππιι 

449 

βασιλεὺς χώρας τῆς Ζωτιάδος 
σΤΟΡμδητ5 ΠΥ. Ρ. 267,9: Δώτιον.. πόλις Θεσσαλίας - ὃ πολίτης 

Δωτιεύς ---- τὸ ϑηλυκὸν --Ὁ Δωτιάς. ὡς Ἰλιάς τοῦ ἸΙλιεύς. Σοφοκλῆς 

ἐν Πηλεῖ " βασιλεὺς ---- Δωτιάδος᾽. 

480 

μὴ ψεῦσον, ὦ Ζεῦ, μή μ᾽ ἕλῃς ἄνευ δορός. 
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Αὐ. ΤΊνοθηι. 870: μὴ ψεῦσον. ὦ Ζεῦ. τῆς ἐπιούσης ἐλπίδος. αὶ 

ΟΠ ΟΠ ]Ὰ: σύνηϑες τὸ σχῆμα. Μένανδρος “ οἶσϑ᾽ ὃ ποίησον᾽. Σοφο- 

κλῆς Πηλεῖ " μὴ ψεῦσον ---- δορός". Ἰλοσρίοῖ! Απεϊαί, ν. 107, 80, νἱάο 

ἢν. 454. ΒΌΡΠΟΟ]15 οἱ Αὐϑιορμδηΐβ ν ουβῖι5. σομἔα 1 Βαϊ αν. ψεῦσον. 

451 
καὶ ξηραλοιφῶν εἵματος διὰ πτυχῶν 

Ἠδιροοῦ. Ρ. 184, ὃ: ξηραλοιφεῖν --- τὸ χωρὶς λουτρῶν ἀλείφεσϑαι 
- Σοφοχλῆς Πηλεῖ (πῆλε ΑΒΔ" καὶ --- πτυχῶν᾽. 

452 
Κυκνῖτις 

δ ΟΡ πδητια Βγπ. }. 892, 6: Κυκνῖτις (χώρα Θεσσαλίας Δα] ᾿αθοΐ 
Μοϊπο 5), ἧς ὁ Κύκνος ἐβασίλευσε. Σοφοκλῆς ἐν Πηλεῖ. 

459 
λιποψυχεῖν 

Απέϊαίι. Ρ. 106, 18: λιποψυχεῖν" Σοφοκλῆς Πηλεῖ. 

454 
μὴ νόμισον 

Απρϊδτ. : 07, 0: μὴ νόμισον" ἀντὶ τοῦ μὴ νομίσῃς. Σοφοκλῆς 

Πηλεῖ. καὶ “μὴ ἡνεῦσον᾽ (ἔ.. 450). 

ΠΑΥΎΝΤΡΙΑΙΥ. ΝΑΦΞΙ ΚΑΙΑ 

ΠΟΙΜΈΝΕΣ 

ΚΘ ΌΤΙ Δ ΠῚ ΔΘ ΠΘΏΕΙ ᾿Π ἀἸ ΘΓ νἱἀοίαν, Ῥτόοῖαβ ΟἸιγοϑίοιη. δᾶ. 
Οαἰδί. ρ. Ἅ15: ἔπειτα ἀποβαίνοντας αὐτοὺς εἰς Ἴλιον εἴργουσιν οὗ 
Τρῶες. καὶ ϑνήσκει Πρωτεσίλαος ὑφ᾽ Ἕκτορος. ἔπειτα ᾿Δχιλλεὺς αὐ- 
τοὺς τρέπεται ἀνελὼν Κύκνον τὸν Ποσειδῶνος. ῬτοθΔΌΠΙ ον ὙΥ ΘΙ ΘΚ 
ππϊς ἀγατηδῦϊ Δἀβουῖρβιί ἔν. 720 οἱ 748. “Ἐλθυ]α οχ 1110 βθποσο {π|{, 
ατιοά βαίνσοόσιηι Ἰοοαμ ἰοπο αι ̓ . ἨἩΕΉΜΑΝΝΥΒ ῬΆ1]|Ο]. γο]. 3 Ρ. 1856. 

4δὺ 

ΤΖοίζοβ ΠΥ ΘΟρΙιν. 580: ἱστορεῖ δὲ καὶ ὃ Σοφοκλῆς ἐν Ποιμέσιν 
ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος ἀναιρεϑῆναι τὸν Πρωτεσίλαον. 

450 

ἡδὺ ξανῆσαι καὶ προγυμνάσαι χέρα. 

Ῥμοί. [μ6Χ. Ρ. 807, 18 οἱ βα14α5: ξανῶ" χοπιάσω. Σοφοκλῆς 
Ποιμέσιν: Ἕκτωρ τοῖς ᾿Δ4χαιοῖς βουλόμενος μάχεσϑαι φησίν “ἡδὺ --- 
χέρα". οἵ, Ηόδγ οἷν. 2 Ρ. 699: ξανῆσαι " κοπιᾶσαι. 
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451 
βοὴν Κυκνῖτιν 

ΘΙ ΟΡ Πδητιβ Ἐγ5. Ρ. 892, 6: Κυκνῖτις --- Σοφολλῆς ἐν Πηλεῖ. καὶ 
ἐν Ποιμέσι " βοὴν Κυκνῖτιν᾽. βοὴν οονγτιρέπτη νἱἀοῦαν. 

458 

καὶ μὴ ὑβρίζων αὐτίκ᾽ ἐκ βάϑρων ἕλω 
ῥυτῆρι κρούων γλουτὸν ὑπτίου ποδός 

Ἡ ΡΥ ΟΝ. 2 Ρ. 1129: δυτῆρι, κρούων. ὃ Κύκνος λέγει " καὶ μὴ - 

ὑπτίου πόλος’ . ἔνιοι δὲ οὐκ ἐπὶ τοῦ Κύκνου ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν πολεμίων, 
ὥστε εἶναι τὸν λόγον. φεύγοντας αὐτοὺς τῷ ὑπτίῳ ποδὶ τοὺς ἰδίους 
γλουτοὺς ποιήσω τύπτειν. ΘΌΡΠΟΟΙΙ5 ποιηθη βδινανῖ ῬΠποίϊιβ ΤιΘΧ. 
Ρ.- 495, 15" ῥυτῆρι κρούων γλουτὸν ὑπτίου ποδός. Σοφοκλῆς. νϑ5. 1 
καὶ μὴν --- σ᾽ ἕλω Βυπποϊκῖαθ. ν8. 3 γλουτὸν οἴη. ΤΠ ΟΒΥ ομἶπ5. πόλος 
ἩδβυοἸῖα5, ποδός Ῥμοί. Ποιμέσι {ταρτηθηίτμη Δ ἀβουρβ1ῦ ὙΥ̓ ΘΙ ΟΚουτ8. 

459 
Ὅ): } , ’ 2 2 »-» ες 
ἑωϑινὸς γαρ,. πρίν τιν᾽ αὐλιτῶν ὁρᾶν, 

ϑαλλὸν χιμαίραις προσφέρων νεοσπάδα 
εἶδον στρατὸν στείχοντα παραλίαν πέτραν. 

Ἠδροοῦ. Ρ. 180,16: Νάννιον -- ̓ Απολλόδωρος ἐ ἐν τῷ περὶ ἕται- 
ρῶν Ἄἶγα λέγεσϑαι, φησὶ ταύτην τὴν ἑταίραν διὰ τὸ Θαλλὸν τὸν κάπη- 
λον καταφαγεῖν" ὅτι γὰρ ϑαλλῷ χαίρουσιν αἵ αἶγες. καὶ Σοφοκλῆς 
ΠΟοιμέσιν (τύλεσιν ΑΟ, πύλαισιν ΒῚ “ξωϑινὸς πος πέτραν᾽. Αἴ. ΧῚΠ 
Ρ. 5871 Α: δ γὲ Συφοκλῆς ἐν Ποιμέσιν ὅτι ϑαλλοφαγεῖ τὸ ζῷον φησὶν 
οὕτως " ξωϑινὸς ---- ἄκραν᾽. γ8. 1 αὐλητῶν Παρ. οὐ Απι., αὐλήτην 
(τὸν τοῦ κόπρου ἐπιμελούμενον τῶν προβάτων) ἩΘβυ οἰαΐαϑ Ι Ῥ. 616, 
αὐλιτῶν εἰ. ΒΟΚΚΚον, οἵ, Μοϊποϊκίτια. ἴῃ ἴορι. ΒγΖ. ν0]. 1 Ρ. 146. 
γ5.3 χιμαίρᾳ Ἅδι,; χίλια γ6] χιλίαις ΠΙανΡ. οοἀ 4. τποχ νεύπαιδα ΠΡ. 
οοαά,., νεὸς (ν6] νέος) παῖδα ΑἘ., νεοσπάδα (ἰδδαιθοηιι5. ν5. ἃ εἶἷ- 
δον] ἴδον ΑἸ]. παρ᾽ ἁλίαν Αἰμοπδοὶ ΡΥ͂Ι, οὐ Ἡδυροονδίοηὶς Οὐ. πέ- 
τραν Πδγ0., ἄκραν ΑΠ]. 

400 
ἔνϑ᾽ ἡ πάροικος πηλαμὺς χειμάζξεται, 
πάραυλος Ἡλλησποντίς, ὡραία ϑέρους 
τῷ Βοσπορίτῃ" τῷδε γὰρ ϑαμίζεται. 

ΑΕ. ΠΡ. 319 Β: πηλαμύς --- μνημονεύει αὐτῶν καὶ “Σοφοκλῆς 
ἐν Ποιμέσιν " ἔνϑ᾽ --ἰ θαμέξενον". γ85. 1 ἔνϑ᾽ ΒΟ, εἶϑ᾽ ῬΥ͂Ι,. τοβρὶ- 
οἷν ΠΘΡγ6}Ν. 2. γ. 956 πηλαμύς. διὰ τοῦ Ὑ,, ἰχθὺς ἐν Πόντῳ. νϑ5. 2 
πάροικος ΑἸΠ., πάραυλος γα ΒονβἸεῖυν ΟΧ ΠΟ ΡΥ ΟΝ. 9 Ρ. 872: 
πάραυλος. “πάραυλος “Ἑλλησπόντου ὥρα ϑέρους᾽. ἡ κατὰ τὺ ϑέρος 
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ἀχμάξουσα. ν5. ὃ τῷδε] τῇδε Ἰοροπάπηι νἱἀοίιν, ΠΟΡΥ ΟΠ ἶπ51 0. 1677: 
ϑαμίζεται" ὁμιλεῖ. 

401 

χημοῖσι πλεχτοῖς πορφύρας φϑείρει γένος 

610]. Ατὐ, Βᾳ- "100: κημός -- πλέγμα τι ἐχ σχοινίων γινόμενον 
ὅμοιον ἡϑμῷ. ὡ τὰς πορφύρας λαμβάνουσιν --.- ἐν αὐτοῖς δὲ τούτοις 
ἐστὶ καὶ τὸ δέλεαρ. ὦ ὡς φησὶν Ἡφωδιανὸς παρατιϑέμενος τὼ Σοφοκλέους 
ἐχ Ποιμένων “ κημοῖσι ---- γένος". οἵ. ἩοΕγ ΟΠ. ν. κημός. 

402 

τούτοις γὰρ ὄντες δεσπόται δουλεύομεν. 
καὶ τῶνδ᾽ ἀμ: καὶ σιωπώντων κλύειν. 

ΠΥ. Ἄρα] ὁ. 1: οὗ Σοφοκλέους βοτῆρες ἐπὶ τῶν ποιμνίων λέ- 
γουσιν “ τούτοις --- χλύειν᾽. Αα Ποιμένας Ἰοοῖπη τοίξα! 1 ΒυιιιοἸκῖπιδ. 

409 

τοίχων καὶ δὴ τοὺς Ποσιδείους 
ϑριγκοὺς ἀποσεισαμένη 

Ἡοτοάί. π᾿ μον. λέξ. Ρ. 11.4: ὁμοίως δὲ καὶ ἀρσενικῶς “τητικῶς Πο- 
σίδειος ρους 604.) ὡς Ἡφάκλειος (ἡφάκλιος 604.) ἀϑλος. Σοφο- 
κλῆς Ποιμέσι “ἡ ἘΠΟΥ τες ἀποσεισαμένη". ν5. 1 τυχῶν οοᾷ., τειχέων 
θη πονῆιιβ, Ργδθὕ]] τοίχων. ΠΟΧ ποσειδίους 064. 9.98 ΠΠπ61Ὁ τοι- 
{Π|π|8 υἰάδίας, Ηἶδὶ απ ΠΤ, 6]ιυ5ῖο ἀποσεισαμένη ϑοιγχούς πον] θοπά πη. 

404 

χρυμὸν φέρων γνάϑοισιν ἐξ ἀμφημέρου 
δαϊάδδ: ἀμφήμερον᾽ τὸν ἀμφημερινὸν πυρετόν. Σοφοκλῆς Ποι- 

μέσι “ κρυμὸν --- πον. 

4θὅ 
λόγῳ γὰρ ἕλκος οὐδὲν οἷδά που τυχεῖν 

Ξ0Π0]. ΟΡ". ΑἹ. 581 (6 οοά. ΕἾον. αἱ οαϊξαμη ἃ Τ)Ιπάονῆο Ρ. 90): 
οὐκ ἔστιν ἰατροῦ σοφοῦ ἐπῳδαῖς χρῆσϑαι τοῦ τραύματος ἤδη τομῆς 

δεομένου. καὶ ἐν Ποιμέσι “λόγῳ γὰρ ἕλκος οὐδὲν οἷ " τυχεῖν᾽. 'ὰ- 
ἄθιη δα] 885 ν. ϑοηνεῖν ἐπῳδάς. Ὁ] ΟΡΠΟΟ]15. γΘΥβιι5. 516 ΒΟΥ  Ἰξιι: 
λόγῳ γὰρ οὐδὲν ἕλκος οἶδά που χανόν. 5οιξοηέϊα ρουνοῦβᾶ. ΠΘρθη- 
ἄππι ν᾽ ἀθέυν οἶδ᾽ ἄκους τυχεῖν (ν6] τυχόν). 

406 
κυνὸς πέλλης τε μηκάδος βοὸς , 

δινόν 
Ἑτοίίδμ. ΟἹ. Ηἴρροον. 806: πέλον] ὑπόφαιον. ἀγνοοῦντες δέ τινες 

τῆλ, ΘΒΆΕΟ. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 13 
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γράφουσι πέλιον ὡς καὶ Σοφοκλῆς ἐν Ποιμέσι καὶ ἐν ᾿“μφιαράῳ φησί 
“κυνὸς πέλλης τετμηκάδος βοὺς δινέων (δηνέων τη5. 1)). Ἐχ ΑἸμρ Πᾶνα] 
Γγαρτηθηΐο ἃ] ππ4θ ποίο (ν] 46 Ἔν 111} Ραίθὶ νοῦῦθα χυνὸς κτξ. 6556 
ἢ Κα Ετε Δα βου θΘη δ. 

407 

Ἴδης δήποτε μηλοτρόφω 
ἀγένναι τὴ ει τὴν τῆς Ἴδης 
τριολύμπιον ἄρμα 

Κ9Π0]. Ἰππν. Απάν. 2176 ὁ ὁ06106 γοη. 471 ἃ Οονοίο οἀϊϊαια: ὃ 
Μαίας τε καὶ 4 ιὸς τόκος] ὃ “Ερμῆς. μέμνηται δὲ τῆς ἱστορίας, ἐκείνης 
.ἔνϑα περὶ τοῦ μήλου ἡλϑον πριϑησύμεναι" Ἥρα χαὶ ̓ 4ϑηνὰ καὶ ᾿Ζφρο- 
“ἢ παρὰ τῷ Πάριδι. τοιαῦτά ἐστι καὶ τὰ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Ποιμέ- 

ν “Ἴδης τος - ἄρμα᾽. |}9 ψΟΥ 15 οχίγθμ δ οἵ, θυ οι. 2 ρῥ. 1417: 
τ, ΟΣ ἄρμα- τὸ ἐκ τριῶν Ὀλυμπιάδων ἐζευγμένον. Οοέοτα ο}- 
Βοῦχσα οὐ ᾿ηοοχίδ. 

408 
Βερέκυντα βρόμον 

ΩΝ 1 Ρ. 720: Βερέκυντα βρόμον (βερεκύντα βόμον ς04.)" 
Φρύγιον αὐλόν. Σοφοκλῆς Ποιμέσιν. 

409 
Φοινικίοις γράμμασι 

ἬΘρΥοΙ.. 2 ῬΡ. 1617: Φοινικίοις γράμμασι. Σοφοκλῆς Ποιμέσιν. 
ἐπεὶ δοκεῖ Κάδμος αὐτὰ ἐκ Φοινίκης (ἐν φοίνικος ἀιιύο τόπον πιμ) 
κεχκομικέναι. 

470 
ἀναλῶσαι 

ΤΌ ΡΥ ΟΠ. 1 Ρ. 381: ἀναλῶσαι" ἀφανίσαι. ποιμένεσιν. Τία οοαοχΧ: 
Σοφοχλῆς Ποιμέσιν οοτγ. ΘορίπρίαΒ οὐ 411]. 

471 

βαρίβας 
Απρδίί. Ρ. 84, 11: βᾶρις" κατ᾽ οἰκίας καὶ πλοίου. Σοφοκλῆς ἐν 

Ποιμέσι βαρίβαν λέγει τὸν ναύτην ἢ τὸν τῆς βάρεως ἐπιβεβηκότα. 

472 
ἰὼ βαλλήν 

βοχέις Ἐπηρῖν, Ρ. 672, 36: οὗ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ ποιμένες "ἰὼ 
βαλλήν᾽ λέγοντες ἰὼ βασιλεῦ λέγουσι «Φουγιστί. ἩΠΟΒγ οἷν. 1. γ}». 685: 
βαλλήν" βασιλεύς. Φρυγιστί. 

47. 
Γραῖκες 
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ΣΝ Πγα. ν. ϑι8,, 01 ἢ ραικός. ὃ ἽΒλλην -- Γ ραῖκες δὲ παρὰ 
᾿λχμᾶνι αἱ τῶν “Ελλήνων μητέρες. καὶ παρὰ Συφοκλεῖ ἐν Ποιμέσιν. 

ὰ 474 
Ἰαννὰ 

ΠΟΒΥΟΙ. 2 Ρ. 8, 4πομὶ Ἰοότα αὐξι]  ηλῖιι5. [ν. 58. 

470 
παρασάγγαι 

Τοχ. τοῦ. ροβὲ ῬΠοί. Ρ. 674, 37: σαγγάνδαι (Ι. ἀστάνδαι) δὲ οἵ 
ἀποστελλόμενοι καλοῦνται. Σοφοκλῆς δὲ ἐν τοῖς Ποιμέσι καὶ Εὐὐριπί- 
δης ἐν Σχυρίαις παρασάγ γα αὐτοὺς κεκλήκασιν. ἘΠονία556 ΒΟμΠΟοΙ͂οα 
γοῦθα βουνανῖ Βιζ γοῖ. 9. Ὁ. 868: παρασαγγιλόγῳ᾽ οἵ Πέρσαι τοὺς 
διαγγέλλοντας οὕτω χέγουσι. δὶ παρασάγγῃ λόγῳ 5016 η ἀπιπὴ ΒΒ ΊΘΟΥ. 

4τ0 
ψό 

Ποτοά. π. μον. λέξ. Ρ. 46, 18: παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Ποιμέσιν εἴρηται 
τὸ ψό. Ἐέγηι. Μ. Ρ.405, 83: τὸ ψό ἐν Ποιμέσι Σοφοκλέους ἐπίφϑεγ- 
μα. Απροα, Οχοη. νο].1 ρΡ.118, 14: τὸ γὰρ ψό παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ ποι- 
μενικὸν ἐπίφϑεγμα. 1014. ρ. 848,34: τὸ ψό ἐπίφϑεγμα παρὰ Σοφοκλεῖ. 

ΠΟΛ ΎΥΤΔΘΣΎ. ΜΑΝΤΒΤΖΙ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Ξ΄οΠ0]. Ἐλαν. Ηθο. 16 ὁοά. γοῃ. 471 ἃ Οὐθοίο οἅ.: τὰ περὲ τὴν 
[Πολυξένην ἔστι καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ εὑρεῖν. Ηδπς ΓΔ] δὶ ᾿λαθπκο- 
ΠΟ ἴπά]οο ΤΟΒΡΟΧΙ ΤιομρΊητιβ 46 ὅ10]. ὁ. 15, 1: ἄκρως δὲ καὶ ὃ Σο- 
φοκλῆς ἐπὶ τοῦ ϑνήσκοντος Οἰδίπου ---- πεφάντασται καὶ κατὰ τὸν 
ἀπόπλουν τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τοῦ ᾿Δχιλλέως προφαινομένου τοῖς ἀναγο- 

᾿ μένοις ὑπὲρ τοῦ τάφου. “Τηἀποοθαξαν Α 61}11115 ππηῦγα, αποάαπο ἀρᾷ 
Ευσιρι θυ παυγαίθν πι10 Ἡθοῦθαθ, Δ Κορ ΟΟ165 βρδοίαξοιιμι 58- 
Ἰοφογαΐ οου]5᾽. ΒΒΥΝΟΚΙγΘ. Οὗ ᾿Ηγρΐη. ἔα. 110. ΑΑὐἱβίοίθθιῃ 
αῚ ἰπίον ἰσαροθάϊαβ 6 ρᾶγγαὰ ΠΙαᾶο ἀουϊναίδβ Ζπόπλουν ΘοΙημοηο- 
ταῦ ἀθ ποὺ ἀνατηδῖο ὁορΊ[α586 ΒΈΒΡΙΟα αν Ὑ Ιοκου:; ἸΙοου5 δχβίαί Ῥοοί, 
23 Ἀ. 1459}}7: ἐκ τῆς μικρᾶς Ἰλιάδος πλέον ὀχτώ. οἷον ὅπλων κρίσις, 
Φιλοχτήτης. Νεοπτόλεμος. Εὐρύπυλος. πτωχεία. “άκαιναι. Ἰλίου 
πέρσις καὶ ἀπόπλους καὶ Σίνων καὶ Τρῳάδες. 

477 

σὺ δ᾽ αὖϑι μίμνων που κατ᾽ Ἰδαίαν χϑόνα 
ποίμνας Ὀλύμπου συναγαγὼν ϑυηπόλει. 

ΒΈσΔὈ. Χ Ρ. 470: ὃ δ᾽ οὖν Σοφοκλῆς ποιήσας τὸν Μενέλαον ἐκ 
τῆς Τροίας ἀπαίρειν σπεύδοντα ἐν τῇ Πολυξένῃ. τὸν δ᾽ ᾿ἡγαμέμνονα 
μικρὸν ὑπολειφϑῆναι βουλόμενον τοῦ ἐξιλάσασϑαι τὴν ̓ “ϑηνᾶν χάριν, 

18 
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΄ λ » 

εἰσάγει λέγοντα τὸν Μενέλαον " σὺ ---- ϑυηπόλει"ὔ. ν5. 1 σὺ] σοῦ ΟΡΙ. 
πιοχ τοῦ ΟΠΗΙ, τὴν Βίηο, που ΧΥ]ΔηάοΥ. 

418 

ἀχτὰς ἀπαίωναᾶς τε καὶ μελαμβαϑεῖς 
λιποῦσα λίμνης ἡλθϑον. ἄρσενας χοὰς 

᾿ἀχέροντος ὀξυπλῆγας ἠχούσας γόους. 
ῬΟΡΊσΥπιΒ ἴ ἴῃ ὅσο}. .Ἐ6]. 1.41. τῷ Ρ. 1008: ᾿ἡχέρων δὲ καὶ ᾽4χε- 

φουσία λίμνη ταὐτόν. ὡς ὃ Σοφοκλῆς ἐν Πηβηθεμα τὴν (τοῦ 6044.) 
᾿Ἵχιλλέως ψυχὴν εἰσάγει λέγουσαν “ ὦ τὰς --- χοάς". [ἀκ] τὰς τῶν νε- 
κρῶν λέγων παιῶν., οὐκ ἐχούσας. ἄρσενας δὲ [χοὰς] τὰς οὐδὲν ἐκτρε- 
φούσας. ν85.1 ὦ τὰς ΠΌν], ἀκτὰς ἸΔΟΟ Βῖπι οἱ Ἠγηἶπ5. γ5. Δ δ᾽. 
λιποῦσα λίμνης ᾿Αχέροντος ἜΣΡΗ ἠχοῦσα (ἐχούσας ΑἹ γόους ἦλϑον 
ἄρσενας χοάς Ἰἰθγῖ, νου θοστιὴ οὐ ἀΐπϑιη τϑϑυϊα ΠΟ  μἶπ8. 

479 

οὐ γάρ τις ἂν δύναιτο πρῳρατὴς στρατοῦ 
τοῖς πᾶσι δεῖξαι καὶ προσαρκέσαι χάριν᾽ 
ἐπεὶ οὐδ᾽ ὁ κρείσσων Ζεὺς ἐμοῦ τυραννίδι 
οὔτ᾽ ἐξεπομβρῶν οὔτ᾽ ἐπαυχμήσας φίλος" 
βροτοῖς δ᾽ ἂν ἐλθὼν ἐς λόγον δίκην ὄφλοι. τ 
πῶς δὴτ᾽ ἔγωγ᾽ ἂν ϑνητὸς ὧν ϑνητῆς τε φὺς 
Διὸς γενοίμην εὖ φρονεῖν σοφώτερος; 

5101». ΕἼοΥ. 49, 18: τοῦ αὐτοῦ (ϑόρμιοο 15) Πολυξένῃ. “ οὐ γάρ --- 
σοφώτερος: ν5. 4 ἐξ ἐπόμβρων νο] ἐξ ἐπομβροῶν 1Π0υ1: σϑυῖθο ἐξε- 
πομβρῶν "ΠΠχοίζαιη (Ἴ1]. 3, ὃ9 τ ἀηποίαϊ ΠῚ Πογῆτιθ. ν5. ὅ δ᾽ Δα 1- 
“Ππ Βουρία5. ἀνελϑὼν ἐς δίκην λόγων (λόγους Ὅ), ΤΙ ει; ἂν ἐλϑὼν 
ἐς λόγον δίκην ἸλοΡγδουβ. ὄφλαι ΠΡ], ὄφλοι Βα ΚΠ. ον 6 ἐγὼ 
ϑνητός γ᾽ ὧν ἐκ Α, ἐγὼ ϑνητός γ᾽ ἂν ἐκ οοἴουὶ, ἔγωγ᾽ ἂν ϑνητὸς 
ὧν Μοϊποϊκῖτι5. νβ. 7 εὐφρονεῖν ΜΙΝ. 

480 

ἀπ᾽ αἰϑέρος δὲ κἀπὸ λυγαίου “νέφους 
6501]. ΑρΡ. Ἰποά. 2, 1121: νύχϑ᾽ ὑπὸ λυγαίην]) τὴν σκοτεινήν ----.ὄ 

Σοφοκλῆς Πολυξένῃ " ἀπ᾽ --- νέφους". κνέφους οἷ. Μοϊποκίι. 

481 

χιτών σ᾽ ἄπειρος ἐνδυτήριος κακῶν 
᾿έγιῃ. Μ. Ρ-.120, 48: ἄπειρος. --- λέγει δὲ Ὦρος ὅτι σημαίνει χι- 

τῶνα Πα γα μὴ ἔχοντα. ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Πολυξένῃ “ χιτών --- 
κακῶν 

482 
παράρυμα ποδός 



ΠΟΛΥΞΕΝΗ -- ΡΙΖΟΤΟΜΟΙ 1.97 

ων 2. νΡ. 868: παραρύμα. Σοφοκλῆς Πολυξένῃ “παράρυμα 
ποδός". ὡς κρεμαμένων τινῶν ὑφασμάτων ἐκ τοῦ ἅρματος (εἴματος 
οἷ. '᾿Π ΟΠ] 15) πρὸς κάλλος. ἀραν δὲ σχοινίον ἐν ταῖς ναυσίν" οἵ δὲ ὑ ὑπό- 

δημα. Ὁ οί. Τμοχ. Ρ. 889. 1: παράρυμμα ποδός" τὰ ὑποδήματα τὰ δυό- 
μενα τοὺς πόδας. 

4589 

Ηδν ΡοοΥ. Ρ. 92,325: ἠκρωτηριασμένοι. -- ἀντὶ τοῦ λελυμασμένοι" 
οὗ γὰρ λυμαινόμενοί τισιν εἰώϑασι περικόπτειν αὐτῶν τὰ ἄκρα. ὡς 
καὶ Σοφοκλῆς Πολυξένη. 

ΠΡΙΑΜΟΣ 

484 
γλαρίδες 

ῬΟΙΠ]ὰχ 7, 118: καὶ λατύπους δὲ Σοφοχλῆς. ὅπου καὶ ἐργαλεῖα τῶν 
λατύπων ὀνομώξει λείας καὶ γλαρίδας. ῬΟΙΠχ 10, 147: οἰκοδόμου 
σχεύη λεῖαι. γλαρίδες. ὡς Σοφοκλῆς ἐν Πριάμῳ. 

45 
λατύποι 

ΡΟΠαχ 7, 118. νἱάο ἔν. 484. 

480 
λεῖαι 

ῬοΟΠαχ 7, 118 οὐ 10, 147. νι46 ἔν. 484. 

487 
χυτρίζειν “ 

ὅ9Π0]. Αγ. 68. 280: ἐγχυτριεῖς. ἀπὸ τῶν ἐκτιϑεμένων παιδίων 
ἐν χύτραις. διὸ καὶ Σοφοκλὴς ἀποχτεῖναι χυτρίξειν ἔλεγεν ἐν Πριάμῳ. 

ΤΡΘΕΡΡΤΙΞ 

1)6 τσίμο οἵ, ῬΠΘΥθου 465 ἴῃ ὅ9Π0]. Οα. 2,391 οἱ Ηυρίῃη. δ. 189. 

488 
ἐλᾷ κολασταὶ κἀπιτιμηταὶ κακῶν 

ῬοΠαχ 9, .1410: τὰ μὲν σκληρὰ τὰ δὲ μᾶλλον πρὸς ἕτερα πλὴν τοῦ 
ὑνρμονώμανα ᾧῷ κέχρηται Σοφοχλῆς εἰπὼν ἐν τῇ Πρόκριδι “ κολασταὶ τος 
χακῶν᾽ Ταάοιη ποιηΐηδ σομϊπηχὶς πμ. ΞῸΡΡ]. 955: τούτων κολα- 
στὴν ἰρόνἐδμηνιίθς ἄναξ. 

ΙΧ ΟΤΘΝ ΘΙ 

Αὐρυτηθηίὶ ᾿πἀἸοῖπιτὴ ρυδο θη ΜΙΔΟΥΟΒΙ νοῦθα ἔν. 489 δ]]αία, πη46 
νἱἀοίαν Μοάθα ργοροβίία ἔϊ|556 χτανεῖν πείϑουσα Πελιάδας κόρας πα- 



195 Ξ5ΟΡΗΟΟΙΙΒ 

τέρα. πὰ 4ὁ τὸ ν. Αρο]]οά. 1,9, 37 Ἡγρίη. 0. 94. ἃ]. Τδουίαμβο 
[π|ὸ τοΐουθηα διαί ἔν. 445 οἱ 746. 

.489 
ς 3 ᾽ , ᾿ "Ἢ ᾽ 2 

ἢ δ᾽ ἐξοπίσω χερὸς ὁμμα τρέἕέπουσ 
ὀπὸν ἀργινεφὴ στάξζουσα τομῆς 

χαλκέοισι κάδοις δέχεται 

͵ αἱ δὲ καλύπτραι 
κίσται ῥιζῶν κρύπτουσι τομᾶς. ῦ 
ἃς ἥδε βοῶσ᾽ ἀλαλαξομένη ε 
γυμνὴ χαλκέοις ἥμα δρεπάνοις 

Μδογοῦπιβ δι. δ. 19,9: λαδα γ05 ἨΟΉ16 χιιαοδίϊοηο αἴσηα ὁδί, τ᾿ναὁ 
Κ͵υ σήο αθηθαθ [ας 5 ἴηι ηιθηίοηι νϑη 6712 ροπάαηι Πα. Κι οίϊαηιο5 ν6}"- 
8115, ἡιθα οἱ ἵπα6 ϑορλοοῖβ χιιο5 ἤαγῸ ἀϑηνμαίιι5 651. ἡ Καϊαῖϑιιδ οἱ ἩμέβμῈΘ 
αεἰ [ματι ιιαογ"μγιίιι7) αΘη15 ρει βογ65. μογίγαθ γιγ οἰηι ἰαοίο νοηοηϊ. δ80- 
,λοοῖϊδ αἰίθηι (760 σοθαϊω Τα εἶἰο χιιο ψιιαογηιι 5. οἰϊαληι {{{π{|0 ργαο(6 γι: 15071- 
δίμιν" πηι Ῥιζοτόμοι. ἴῃ ψία φάδαηι ἀοδορίνη ηιαϊοῇοας μογϑαςβ 56- 
σαγίθηι, 864] αὐογϑδαηι, π6 υἱ ηοαϊὶ ο(ἰογ5 ἴρδα Ἰημί6 7 ΠΟΥ Θέ)", οἱ διιηι 

γιϊάθην μθγϑαγηίι ἴηι. σα αο5 ἀοΉ605 γο[ιιθηίοην, ἴρδαδ απίοηι μογϑαδ αο᾽) 1615 
Παϊεῖνιι5 δαοραπίοηι. ϑορ]οοῖς ὑοῦ 515. 1 διωϊ “ ἡ δ᾽ ἐξοπίσω --- δέχεται 
(ν5. 1 --- ὃ) δέ ραιῖο ροϑβί Σαν δὲ, ταὶ δρεπάνοις" (ν5. 4---17)ὴ. γ8. 4 κα- 
λυπτραὶ 1ἰῦγ]. ν5. δ τομὰς Ἰι. 1. ογαῖ τε ὁο4. Ρανῖ5. 6571. νβ. 6 ὀλολυ- 
ζομένη οἷ. ἘΠ]Π]Θπ ας . ν5. 7 δρεπάνοις τομᾶς ΠὈγ], τομάς ἀο] ον 416. 

Ν 400 

Ἥλιε δέσποτα καὶ πῦρ ἱερόν, 
τῆς εἰνοδίας Ἑκάτης ἔγχος. 

τὸ δι᾿ Οὐλύμπου πωλοῦσα φέρει 
καὶ γῆς ναίουσ᾽ ἱερὰς τριόδους, 
στεφανωσαμένη δρυὶ καὶ πλεχταῖς Ὁ 
ὠμῶν σπείραισι δρακόντων. 

ὅ61|0]. ΔΡ. Τ᾿ ποά, 8, 1214: ὅτι ἱδράκουσι καὶ δρυΐνῳ κλάδῳ στέ- 
φέεται ἡ “Ἑκάτη καὶ Σοφοκλῆς ἐν Ριξζοτόμοις τὸν χορὸν πυεποίηκε λέ- 
γοντὰ “Ἥλιε --- δρακόντων᾽. ν5. 2 ἐνοδίας 1. ν5. ἃ Ὀλύμπου ἢ 
Οὐλύμπου ψΆ]οΙκ. πολοῦσα 1, πωλοῦσα 11. ἸζοΙΠπι5, πάλλουσα 1)0- 
Ὀνάθιβ. 5. ὅ δρυσὶ 1, δρυΐ ΤΣ] {{πι5. πλείστους 1,, πλεκτοῖς 
ΨΆ]ΟΙΚ. ν5. 6 ὦμωι σπείρουσι δράκοντας 1, ὠμῶν σπείρῃσι δρακόντων 
ψΔ1ῸΚ. 

491 

κόρον ἀιστώσας πυρί 
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Ἠφαγοι, ΕΡ. 174: ἀιστώσας" διαχέας καὶ τήξας. “Σοφοκλῆς Ῥιξο- 
τόμοις “κόρον ἀιστώσας (ἱστώσας οοα.) πῦρ᾽΄. ἃ] κηρὸν ἀιστώσας 

πυρί οἷ. Κ ἰδίου, αὶ αἰστῶσας Βουίθοτο ροίογαί, 

ΣΛΛΜΩΝΕΥ͂Σ ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ 

1)6 ἁυριιμηοηίο ἀγαμιαι5 οἵ. ΑΡΟ]]οά. 1,9, 7 οὐ Πγρῖη. {Ἀ}. 61. 

492 

τάδ᾽ ἐστὶ κνισμὸς καὶ φιλημάτων ψόφος, 
τῷ καλλικοσσαβοῦντι νικητήρια 
τίϑημι καὶ βαλόντι χάλκειον κάρα. 

Αἴ. ΧΙ Ρ- 481 τ): καλεῖται δὲ μάνης καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ κοττάβου 
ἐφεστηκός. ἐφ᾽ οὗ (ἀφ᾽ οὗ απο Βομ1].) τὰς λάταγας ἐν παιδιὰ ἔπεμ- 
πον" ὅπερ ὃ Σοφοκλῆς ἐν Σαλμωνεῖ, (ὐαλμωνν, ΑἹ χάλκειον (χαλκεῖον 
απο ΠΙμἀονἤπι) ἔφη κάρα λέγων οὕτως "ἡ τάδ᾽ --- κάρα΄. ν5. 3 καλ- 
λικοτταβοῦντι 110γ]. ν5. ὃ χαλκεῖον απίο 1) πον ῆτπιηι. 

498 

καὶ τάχ᾽ ἂν κεραυνία 
πέμφιξ σε βροντῆς καὶ δυσοσμίας λάβοι 

Δ] θη γο]. 17,1 Ρ. 879 (νο]. ὃ Ρ. 494 64. Β4851]., νο]. 9 Ρ. 886 
ΟΠιανε.): καὶ ὃ αὐτὸς (ϑόρμοοῖοβ, ὁπππι5 ΔΙ] αἴπτη ἐπὶ ξ. 813) ἐν Σαλ- 
μωνεῖ σατύροις ἡ καὶ τάχ᾽ ἂν --- λάβοι". ν5. 1 54. κεραύνια πέμφιξι 
Π|0Υ1, χεραυνία πέμφιξ σε Ἰ)οῦτδροιιΒ. ν5. 3 δυσοσμία Μεαανίοι5, δὴ 
δυσομβρίας Ὁ λάβοι] βάλοι ργοθαὈ, ἴον ΒυτηοΚῖπι5. 

494 

πέμφιγι πᾶσαν ὄψιν ἀγγέλῳ πυρός 
(]θητιβ ν0]. 17, 1 Ρ. 881 (ν0]. ὅ Ρ. 458 Θά. Β451]., νο]. 9 Ρ. 38ὅ 

ΟΠαν᾿.). ἀΌ1 46 ποιηΐηο πέμφιξ αἰϊδβραίαίαν : ἐπὲ δὲ τοῦ νέφους δοκεῖ 
τετάχϑαι κατὰ τόδε τὸ ἔπος ἐν “Σαλμωνεῖ σατύροις παρὰ Σοφοκλεῖ 

᾿ πέμφιγι - πυρός". πᾶσαν] πλήσας Ἡοτπᾶμπηι5. ὀψιαγέλων 64., 
ὄψιν ἀγγέλῳ Βομί]οῖπ5. 

495 
ϑήῆμα 

Ηόβγοῖ. 1 Ρ. 1712: ϑῆμα- ϑήκη. τάφος. ἀνάϑημα (ἄνϑημα οο4.} 
“Σοφοχλῆς Σαλμωνεῖ (σαλμονεῖ οοά.). 

496 
Καρικοὶ τράγοι 

Ἠθβυ οι. 3 .149: Καρικοὶ τράγοι" ὡς εὐτελῶν ὄντων. Σοφοκλῆς 
Σαλμωνεῖ. εἰ μὴ ἄρα ὑποσυγχέων τοὺς Κιλικίους. 
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ΣΙΝΩΝ 

Τ)6. 5΄πομῖθ 4010 4πὸ Ττοΐαημοβ. ΓΘ ὉΠ θυ, οὐηπῖα ποία βαηῇ: οἵ, 

γοῖρ. Αθῃ. 3, ὅ1---198 οἱ 238- --θό Ηγρίπ. 8. 108 4]. οροοῖϑι 

ἀναπηαϊβ ποι τ πὶ ππτ|5 βουνανὴ ΠΟΥ Οἶπι5., οαπι5. σ] οσϑᾶμ ἔογ α 556 

1ὺπ|ι6 τοίογθη δι ὀχ Π θαΐτηιι5 ἔν. 309. 

497 
αἰϑύσσειν 

ΗΘ ΡΥ ΟΠ. 1 Ρ. 158: αἰϑύσσειν" ἀνασείειν. Σίνωνι Σοφοκλῆς. ιτ014. 

Ρ. 924: ἀναυϑύσσω (ἀναιϑύσω ς04.}: ἀνασείω. Σοφοκλῆς Σίνωνι (σι- 

νώμη οοά.). 
498 

ἄρρητον 
ἨΘΡγοΝ. 1 Ρ. 001: ἄρρητον" ἄφραστον. ἀνιστόρητον. ἀπόρρητον, 

ἄφωνον. αἰσχρόν. Σοφοκλὴς Σίνωνι (σίννωνι οοἀ.). οἔ. 1014. Ὁ. 5896: 
ἄρητον" βλαβερόν, πολυχρόνιον. Σοφοκλῆς συνώνυμον ὕστερος. 

499 
᾽ , 
ἑνϑρίακτος 

ἩόσγοΝ. 1 Ρ- 1340: ἐνθρίακτος: ἐνθουσιῶν καὶ ἐνθέακτος. Σο- 
φοκλῆς Σίνωνι. ἐνϑέακτος δυιϑροοίθτηῃ. 

ΣΙΣΥΦΟΣ 

ΘΌΡΠΟΟ] 5 ΘΙΒΥΡ Πα ΘΥΤΟΥῚ ΔΘ ΟΥ] οἱ. ὙΥ ΟἹ οἴκου ΓΥδρ.. Ρ. 402. 

ο00 
Χαρίτων τριξύγων 

ΗΠ ΡγΟΙ. 1 }. 1682: ξεῦγος τριπάρϑενον᾽ Εὐριπίδης Ἐξρεχϑεῖ. καὶ 
Σοφοκλῆς Σισύφῳ Χαρίτων ξζυγῶν". ᾿Δφιστοφάνης ὁξορίς καταχρη- 
στικῶς ἐπὶ τῶν τριῶν (ἐπὶ τὸ γ ὁο4.) τὸ ξεῦγος ἔϑηκε ἡ ζεῦγος τρίδου- 
λον (τριδούλων ἐοα.). Τλατέ Χαρέτων τριξύγων ἃς τριζυγέες Χαρι- 
τες Μδοοάομῖπα Δ ητ. Τ᾽ 4]. 11, 27 ἽΠΣ τριζύγοις δεαῖσι ἔπι. ΗΟ]. 

257: 5604 Παια σοῖο δῇ ΠΣ: ξυγίων ἀν μξ δὸς 

ΣΚΥΘΑΙ 

Ὡχ Ατροηδαΐαγιτη {116 ἀγαηηαί5. Ρριι τη ΟΠ] Ὁ Θ. {ΠΠΔ 6586 
ἀοσοοπί το] π|δὸ ; 111] ἀοοοῦ απο Ὑ ΘΙΟΚοΥ ἴππὸ γούσα! Ἰοοῖι5. ὅ6υ- 
ὙἿ ΑΥΕ15. φ,διηη. Ρ. 487 Γηά θη). : ἡ αἰΐαηι 80» ]ρδ5ῖ οάδαηι ϑορποοίοα 
Ἰηΐοηι ἴηι αἰὸ Γμγογῖδ ἀαοίιι., αἴΐαπι Ἰδεγρίο8., αἰΐαηι εἰϊνογ δὶ δογρίογ 5, ὅδ ο- 
ῬΠοοίθαιη Μοάοδιη ἴρ56 φγδιητηδίϊοιι 5 νἀ ϑέθν ΠῊ ΧΊ556. 

90} 

οὐ γὰρ ἐκ μιᾶς κοίτης ἔβλαστον., ἀλλ᾽ ὁ μὲν Νηρηΐδος 
τέκνον ἄρτι βλάστεσκεν, ἣν ̓ Ιδυῖα πρίν ποτε 
᾿ῷκχεανοῦ κύρη τίκτεν 



ΣΙΝΩ͂Ν --- ΣΚΥΡΙΟΙ 201 

[0]. ἀρ. Ἐποά. 4, 228: ἐν δὲ τοῖς Σκύϑαις ὃ "Σοφοκλῆς ἕτερο- 
μήτορα τῆς Μηδείας τὸν Ἴψυρτον λέγει “ οὐ γὰρ -- τίχτεν᾽. ΤιοοΌ 
ΘΟΥ ἰδ πτπι ἤθη ΟΧροάϊο. ν8.1 κοίτης ἀο]οπ πη οἱ. Υ αἷοῖι: ν5. 3 
Εἰδυῖα 1,, ᾿Ιδυῖα Ν ΑΙοκοπανῖα». ΤΠ αίν, Ρ. 234, 4πἰ ἐοίγαιηοίγοβ {γῸ- 
ΟΠ ΙΘΟΒ τϑοίθ νἱἀοῖαν ἀριονἴθδο. [ἀγίαμι Μοάθδο τηδίσομι ἔλοῖς Ηὁ- 
βοάτι ΤΊΘορ,. 958 ---- 6 ; απο ὁομβοηϑὲ ΟΡ ΠΟΘ 65, 5] οὐ Ι» 
τὴν δ᾽ (φτο ἢν) Ἰόξοπάυζι οαϑοί, 60]. ἌΡ. Ἰποά. ὃ, 349: Διονύ- 
σιος δὲ ὃ Μιλήσιος (5ο. λέγει) Ἑκάτην μητέρα Μηδείας καὶ Κίρκης. 
ὡς προείρηται. Σοφοκλῆς Νέαιραν μίαν τῶν Νηρηίδων. ᾿Ησίοδος δὲ 
᾿δυῖαν. Φαδο ἀαθιζανὶ ροΐοβδὶ αἴσιιπὶ ἄθ Αρϑγυί δὰ Μοάθδο τπδίγο 
Ἰη 6 Προ ἀὰ 5ἰηΐ. 

502 

Κ6Π01. ΑΡ. ἈΠοά. 4, 284: Ἑκαταῖος δὲ ---- ἱστορεῖ μὴ ἐκδιδόναι εἰς 
τὴν ϑάλασσαν τὸν ἜΣ οὐδὲ διὰ Τανάιδος ἔπλευσαν (ἐκπλεῦσαι ΟἹ. 
Ὁ ἢ ἈΚ Π5), ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτὸν πλοῦν καϑ᾽ ὃν καὶ πρότερον. ὡς 
Σοφοκλῆς ἐν “Σκύϑαις ἱστορεῖ. ὅοΠι0]. ῬΊΟΥΘΒ. Ῥογ. 10». 828, 25: 
“Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ καὶ «“υφοκλῆς ἐν Σκύϑαις ὑπὸ 
τούτου (5.. Τανάιδος) διορίζεσϑαί φησι τὰς ἠπείρους. 

503 
κρημνούς τὲ καὶ σήραγγας ἠδ᾽ ἐπακτίας 
αὐλῶνας 

ΔΤ. Υ ρ. 189 Ὁ: καλοῦσι δ᾽ ἀρσενικῶς τοὺς αὐλῶνας .--- οὗ δὲ 
ποιηταὶ ϑηλυκῶς. --- Σοφοκλῆς Σκύϑαις “κρημνοὺς --- αὐλῶνας. 

904 
᾿Δχιλλείων 

Ἑγτοίϊδῃ. 6]οδ5. Ηΐρροον. Ρ. 96: ᾿Δχιλληίδες" κριϑῶν εἶδος. ὧν 
μέμνηται. καὶ ᾿Πφιστοφάνης καὶ Σοφοκλῆς. Η ογοΠ.. 1 Ρ. 660: ᾿4χέλ- 
λειον πλάχα" τὴν ̓ Αχιλλέως νῆσον τὴν “Μευκὴν λεγομένην. ᾿Δχιλλείων 
(ἀχιλλίων οοἄ.) ἹΙππεῦσιν ᾿Δφιστοφάνης (υ 5. 819) καὶ “Σοφοκλῆς Σκύ- 
ϑαις ᾿Δχιλλείων (ἀχιλλίων οοα.). εἰσὶ δὲ καὶ ᾿Δχιλλέως δρόμοι περὶ 
ταύτην τὴν νῆσον. Ῥιτιδο οοσβδαο αἰ οοππποίδο βαπῦ: νοῦθὰ ᾽4χίλ- 
λειον πλάκα νἱάοπέθν οἱ ἴρ5ἃ ἰγαρῖοὶ 6586 ροθίδο. 

0 ὃ 
οὐκ ἀψάλακτος 

ἬδβγοΙ. 1}. 666: ἀψάλαχτος" ἀκίνητος, ἀψηλάφητος. ἀκράτητος. 
Σκύϑαις (σκύϑαν ὁ04.) Σοφοκλῆς. Ῥποί. Τι6χ. Ρ. 859, 5: οὐκ ἀποψάό- 
λακτος" οὐκ ἀχρότητος οὐδὲ ἀρράπιστος. ΗΘἙγοΙ. 2 Ρ.1578: ψαλακτόν" 
οὐκ ἀνεύρητον. ᾿Αποοᾷ. ΒΕΚΚ. Ρ. 475. 81: ἀψάλλακτον - ἀψηλάφητον. 

ΞΟ ΘΙΘΥ 

Σκύριοι Ῥ]ογία 6 ἰοβίοβ, Σχύριαι Ὀ15 ΗΘδγ ΟΠ ἶπι5. Τ)6 ἀυριπηθηίο 
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ἀγαμηδί5. οἵ. Ἡγρῖι. ἔα}. 96 οὐ Ῥ ΙΠοβίν, πιῃ. Ρ. 6 64. Ιζαγβον, Βυτηι- 
οἰκία Ῥγοθ  ὈΠτου ΒΌΡΠΙΟΟΙ Δ σου ρδῖ δ νϑύβιιβ βίη θ ροοίδο ΠΟΙΪΠ6 ἃ 
ΡΙαΐ. Μον. ρ. 84 ἢ οὐ Ὁ. 72 ᾿ὸ οχ ὅ'ουυδ Δ1αἴο8. 

900 
ἀνεμώδεα (Σκῦρον) 

Ῥμη]οβίν. ἴππ. Ρ. 69 4: Σπῦρος --- ἣν ὃ ϑεῖος Σοφοκλῆς ἀνεμώδεα 
καλεῖ. 

907 

φιλεῖ γὰρ ἄνδρας πόλεμος ἀγρεύειν νέους. 
5100. ΕἼοΥ. 51, 34: Σοφοκλῆς Σκυρίοις " φιλεῖ ---- νέους". 

08 

ἡ ποντοναῦται τῶν ταλαιπώρων βροτῶν, 
οἷς οὔτε δαίμων οὔτε τις ϑεῶν νέμων 
πλούτου ποτ᾽ ἂν νείμειεν ἀξίαν χάριν. 
λεπταῖς ἐπὶ ῥιπῖσιν ἐμπολὰς μακρὰς 
ἀεὶ παραρρίπτοντες οἷ πολύφϑοροι τ 
ἢ σωσαν ἢ ̓ κέρδαναν ἡ διώλεσαν. 

000. ΕἾἼον..59, ὃ: “Σοφοκλέους Σκυρίων. “ἢ ποντοναῦται --- διώλε- 
σαν. ν5.1 ἢ ὁπ. Α, οἵ ρυδοῦοιΒ, ἡ Μ. φεῦ, ποντοναυτῶν ὡς ταλαίπω- 
ρον γένος οἱ. Μοϊποιεῖτιβ. ν5. 3 ϑεῶν νέμων βοοτῶν γέμων ΟἹ. Μοῖμο- 
ΚΙαθ. ν8. 8 πλοῦτον βααδιῦ ΗΠ απ πι5. νεέμειαν οοὐ ἃ. νβ5. 4 ἐπιρροπῇ- 
σιν Μ γιμά,, ἐπὶ δοπῆσιν ΑΒ, ἐπὶ ῥιπῖσιν ΜοϊμποΙκῖτι5 ἢ). ν5. 6 ἴσως ἂν 
Β, ἧς ὡς ἂν οοἴον! ΠΌτὶ, ἢ σωσαν Ῥογβομιιθ. τποὸχ χέρδαναν ΑΝ. 

909 

οὐδὲν γὰρ ἄλγος οἷον ἡ πολλὴ ξόη. 
5100. ΕἾἼον. 116, 38: Σοφοκλέους Συρίων. “ οὐδὲν --- ζωή". ξόη 

ῬΟΥΒΟΠΤΙ5. 

510 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἦν κλαίουσιν ἰᾶσϑαι κακὰ 
χαὶ τὸν ϑανόντα δακρύοις. ἀνιστάναι, 

ὁ χρυσὸς ἧσσον κτῆμα τοῦ κλαίειν ὃν ἠν᾿ 

νῦν δ᾽, ὦ γεραιέ, ταῦτ᾽ ἀνηνύτως ἔχει 

Ἐ) ΤῊο. τηθηδιν ΠΟΙ 1ηἷ5. Οἵ, Ἡθνο ἰλητι5 σ΄. διχρόνων Δποοί, Οχομ. 

ν0]. ὅν». 299, 10 (ρ. 9711 1,0}}}5.}): τὸ μέντοι καρίς καὶ ῥιπίς ἡ μὲν 
κοινὴ συνήϑεια ἐχτείνει, ἡ δὲ τῶν ᾿“ϑηναίων διάλεκτος συστέλλει. 10ὸ 
οὐ, καρίδος οὐ ῥιπίδος Αὐδοδο Ππρῖιὰθ ΡΥ ΟΡ τι. δ᾽, χαρῖδος οἱ ῥιπῖ- 
δος οἴἄοιη πο ποραάιιι, )Ὸ καρῖδος γὸ5. πού βίην, ἂθ ῥιπῖδος ἴιος Ἰοθο 
ἀοοθιηπν, 
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τὸν ἐν τάφῳ κρυφϑέντα πρὸς τὸ φῶς ἄγειν: 
κἀμοὶ “γὰρ ἂν πατήρ γὲ δαχρύων χάριν 

ἀνῆκτ᾽ ἂν εἰς φῶς. 

ΒΡ. Του. 1324.17: “Σοφοκλέους ΟΣ Σχυρίων (σκυρίωνι ΜΝ). “ ἀλλ᾽ εἰ --- 
εἰς φῶς". ν5. 8 ἧττον Τ|ῦγῖ. νπ5.ὅ τὸ μὲν Α, τὸν μὲν οοἴουϊ οοἕά,, τὸν 
ἐν βου ΐρϑὶ αὶ θογοῖκῖο, ν5. 6 χαΐ μοι Ηὐθτῖ. πατήρ γὲ Β, πατήρ τὲ 
ὁοίου! ΠΥ]. 

911 
3 ΄ 

ἀποστιβὴς 

Ἠόβγο. 1». 487: ἀποστιβής (ἀποστίβ -- ὁ04.)" ἀποπεφοιτηκώς, 
οὐ τὴν αὐτὴν τρίβον στείβων. τουτέστι φοιτῶν. Σοφοκλῆς Σκυρίαις 
(κυρέαις οοα.). 

: 512 
αὐτοσσυτον 

Ηόβυ οι. 1 Ρ. 629: αὐτόσυτον αὐτοχέλευστον. Σοφοκλῆς Σκχυρίοις 
(ἀκυρίοις ο04.). Αποοᾶ, ΒοΚΙς. Ρ. 467, 81: αὐτόσσυτον αὐτοκέλευστον. 
οὕτω Σοφολλῆς. 

: 919 
ἀχρήματον 

Ηόβυοῖ. 1 Ρ. 668: ἀχρήματον (ἀχρήματα 604.) ἀδάπανον. Σο- 
φοκλῆς Σκυρίοις. 

514 
εὐωριάξειν 

ΗΘ ργοΝι. 1 Ρ. 1540: εὔωρος γάμος --- ὡς ὃ αὐτὸς ἐν Σκυρίαις χρὴ- 
ται τῷ εὐωριάζειν. ΙΔ ἔν. 19]. 

ΣΥΝΆΜΝΠΠΝΟΥν. ΑἈΧΆΤΩΟΩΝ ΣΥΛΔΛΛΟΙΟΣ 

ΡΟ ΟΤΙΘΙΕ νυν ΤΑΝ ΔΩΡΑ 

ΤΑΝΤΑΛΟΣ 

910 

βιοτῆς μὲν γὰρ χρόνος ἐστὶ βραχύς, 
χρυφϑεὶς δ᾽ ὑπὸ γῆς κεῖται ϑνητὸς 
τὸν ἅπαντα χρόνον. 

δίον. ΕἼοΥ. 1231, 8: ΣΌφοῦ ταντὰ (118 οὐθοκ γιμ608. , Σιμονίδου 
ΤΥ πο. Ἰοσττη οἸη. Α). “βιοτῆς --- χρόνον". ν5. 3 κρυφϑεὶς δ᾽] χρυ- 
φιϑεῖσα. ψΊΠμ605. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

Ατρυπηθηΐατι ἔἈθυ186 ἀπθἴτιτη 6556. νἱχ ροίθϑι. Δ 6] οῖπβ Ῥαΐ. 1 

1: Τριιοον πο γϑοορίι5 α ραίγο Τοϊαηιοηθ οὐ δοσητίαηι ἨΟΉ. μὲν δε αόπ 
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β'αἰγῖ ἱηϊμρῖαο (ἡ ργμηι ἀρριιδιι5 σοφηποηιηθηι ρμαίγίαθ δία ϑαϊαρεγα ἐ0η- 

δἰ. Ἡλοτηδιιὸβ. πῖον ροοίαθ 4ὶ πδηο τηδίουϊδαπι ἰγδοίανι Τ᾿ δοι- 
νι5, ἔογίαβϑο ΒΌΡΠΟΟ] 15. νοϑυ ρα Ῥυοβϑιί, ΥΥ̓ 6] οἰζουιιβ ππιὸ τοίου ἔν. 
662, ΔΕ Οἷο. Τυθα. δῇ 57, 108. Οὐβουτᾶ βαμί 4αδο Αὐ]βίοιθ 68 ᾿νὰἃ- 
θο. μοί. 3, 28 Ρ. 1898 ἃ 4 : διαφέρει δὲ ὃ τρόπος. οἷον ἐν τῷ Τεύκρῳ" 
ᾧῷ ἐχρήσατο Ἰφικράτης πρὸς ᾿Δριστοφῶντα.. ἐπερόμενος, εἰ προδοίη ὃ ἂν 
τὰς ναῦς ἐπὶ χρήμασιν" οὐ φάσκοντος δέ, εἶτα. εἶπεν. σὺ μὲν ὧν ᾽49ι- 

στοφῶν οὐκ ἂν προδοίης . ἐγὼ δ᾽ ὧν Ἰφικράτης: οἱ ὃ, 18 Ῥ. 1416} 1: 
κοινὸς δ᾽ ἀμφοῖν ὃ τόπος τὰ σύμβολα λέγειν. οἷον ἐν τῷ Τεύκρῳ ὃ 
Ὀδυσσεὺς ὦ ὅτι οἰκεῖος τῷ Πριάμῳ" ἡ γὰρ Ἡσιόνη ἀδελφή: ὃ δὲ ὅτι ὃ 
πατὴρ ἐχϑρὸς τῷ Πριάμῳ, ὃ Τελαμών. καὶ ὅτι οὐ κατεῖπε τῶν κα- 
τασκόπων. 

“10 

ὡς ἄρ᾽, ὦ τέκνον, κενὴν 
ἐτερπόμην σου τέρψιν εὐλογουμένου 

ς τ ς ἜΣ ΤΕΥ Ὁ " Ἀππ Ἦ, 
ὡς ξῶντος᾽ ἡ δ ἀρ ἕν σκοτῷ λαϑουσα μὲ 
ἔσαιν᾽ Ἐρινὺς ἡδοναῖς ἐψευσμένον. 

ὅτου. ΤΊοΥ. 122. 10: Σοφοκλέους Τεύκρου. ᾿ ὡς 0 ἐψευσμέ- 
νον. ν5.1 ὦ] αὖ Α. ν5.4 ἔσαιν᾽ ἔσσεν Α. ἔσεν᾽ Μ. ἐρινὺς ΜΝ. ἐρι- 
νῦς ΜίπάοΡ. 7ο55., ἐριννὺς οοίουϊ 110 γ]. 

517 
3 -Ὕ ν ἢ ε...} 

οὐρανοῦ ὃ ἅπο 

ἤστραψε, βφοντὴ δ᾽ ἐρράγη δι᾽ ἀστραπῆς. 

Ἄν, ΝΒ; 688: κἀποιοῦμεν δεινά: βροντὴ δ᾽ ἐρράγη δι᾿ ἀστραπῆς. 

ΠῚ ΘΠ]: παρὰ τὰ ἐν Τεύκρῳ Σοφοκλέους (παρὰ τῷ ἐν Σοφοκλέους 

Τεύκρῳ Υ " οὐρανοῦ - - ἀστραπῆς᾽. ν5. 1 54. οὐρανοῦ ἀπήστραψε Υ. 

518 

Κυχρεῖος πάγος 
ΟΡ] νλμτιΒ Βυχζ. ρΡ. 899, 30: Κυχρεῖος πάγος (πόλις οοᾶοχ ΒομΠ4.). 

περὶ Σαλαμῖνα. Σοφοκλῆς Τεύκρῳ. 

ΤΗΛΈΦΟΣ 

Οομηράτοβ 4πᾶ6 βαρτα ἄο Μγϑ515 Αἰ χίτητιβ ᾿. 178. 

519 
ἀειφόρος 

ἩΘΡΥυ ΟΝ. 1 Ρ. 109: ἀειφόρος" ἀενϑαλής. Σοφοχλῆὴς Τηλέφῳ. ΑἸἹΡου- 
(ἰπ πἴπιο οουτοχὶ ἀπο Ἰορτιηῦιν ᾿. 177: αἴφρουρος - αἰϑάλη. Σοφοκλῆς. 

ΤΗΣ 

Τοτγοὶ [αι] οαππἶθιι5. ποία : νἱάθ ἱπρυϊπιὶβ Ον. Μοῖ, 6, 411---Θ76 
Οὐποη. Ναυταῖ. 31, δά "Γ᾿ σοί, ἴῃ Πρ. Ορ. 566, 4] φυδίιοῖν: γρά- 
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φει δὲ περὶ τούτου «ΣΣοφοκλὴς ἐν τῷ Τηρεῖ δράματι. ῬυΥητιβ ΟΡ ΠΟΙ ΟἹ 
ἀναμιδιῖβ πιοιιίαἷξ Αὐ. Αν. 100: ΠΕΙΣΘ. τὸ δόμφος ἡμῖν σου γελοῖον 
φαίνεται. ΒΠΟῸΨ. τοιαῦτα μέντοι Σοφοκλέης λυμαίνεται ἐν ταῖς τρα- 

γῳδίαισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. αὶ δόλο Πα: ἐν γὰρ τῷ Τηρεῖ “Σοφοκλὴς 
ἐποίησεν αὐτὸν ἀπωρνιϑωμένον καὶ τὴν Πρόκνην. Νος ἀπθῖῖο πη 
οοάομὶ γϑδρ οἷαί Τ θαι 1)66]. ν0]. 4. Ρ. 869 86.: καλῶς ἄρα οἵ τρα- 
γῳδοὶ ταῦτα ἐδίδασκον. τὸν Τηρέα. τὴν Πρόκνην. Τηΐον ΤΠ ομ Δ 05 
Ροοίαβ ἰγαρΊ 08 Τοτοὰ βου ρβουπηῦ Πἱνῖπθ. οὐ Ατἰπ5, ἰμΐον ασὐᾶθοοβ 
ῬΥΪητΙ5 ΒΟΡΙΙΟΟΙο., ἀοϊμο ῬΠΠ]ΠΟΟ] 65 (οἴ. 0Π0]. ΑΥ. ΕἾΝ 281: ὁ Σὸ- 
φοκλῆς πρῶτον τὸν Τηρέα ἐποίησεν. εἶτα (Φιλοκλῆς) . ἰζοιη (Οὐδ οἴ ητι5, 
ααῖθι5 ἀἀ 6. οοιηϊοοβ Ροοίαβ. (δέ παν Απαχαπάνι οι ἢ] οΐδο- 
ται. ΟΥ̓ Ο]ΟΚουτα. οομϊοοῖϊς, νουθα τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα κτξ. (5ιι- 
Ρτὰ ρΡ. 70) πὸ ΑΘΒΟΠΎ] 556, βοά οχ ΒΡ] οο}15 ΠΟ θὸ τϑροῦϊία. 

520 

Ἥλιε. φιλίπποις Θρῃξὶ πρέσβιστον σέλας 

ὅ680]. 1. 0; τοῦ: φίλίππος μὲν τῆς μέσης δασυνομένης τὸ προση- 
γορικόν" οὕτως γὰρ καὶ ἐν Τηρεῖ Σοφοκλέους ἀναγινώσκομεν “ἥλιε --- 

σέλας᾽. Φίλιππος δὲ ψιλῶς ὁ Μακεδών. σέλας] σέβας ργοθΑὈ,]Πῖον 
Βοίμῖπ5. 

521 

νῦν δ᾽ οὐδέν εἰμι χωρίς. ἀλλὰ πολλάκις 
ἔβλεψα ταύτῃ τὴν γυναικείαν φύσιν, 
ὡς οὐδέν ἐσμεν. αἱ νέαι μὲν γὰρ πατρὸς 
ἥδιστον. οἶμαι. ζῶμεν ἀνθρώπων βίον" 
τερπνῶς γὰρ ἀεὶ πάντας ἁνοία τρέφει. τ 
ὅταν δ᾽ ἐς ἥβην ἐξικώμεϑ'᾽ ἔμφρονες. 
ὠϑούμεϑ'᾽ ἔξω καὶ διεμπολώμεϑα 
ϑεῶν πατρῴων τῶν τὲ φυσάντων ἄπο: 
αἷ μὲν ξένους πρὸς ἄνδρας, αἷ δὲ βαρβάρους. 

αἱ δ᾽ εἰς ἀληϑὴῆ δώμαϑ'. αἱ δ᾽ ἐπίρροϑα. 10 
καὶ ταῦτ᾽. ἐπειδὰν εὐφρόνη ξεύξῃ μία. 
χρεὼν ἐπαινεῖν καὶ δοκεῖν καλῶς ἔχειν. 

10. ΕἼον. 68, 19: Σοφοκλέους Τηρεῖ. νῦν δ᾽ - ἔχειν. ν8. 3 
ταύτῃ ὙΊπ60Ρ. ,. ταύτην ΑΒ. ν5. ὃ αἿ] αἵ 1|0γ]. γὰρ πατρὸς ποῃ 58ηξ, 
γὰρ πάρος εἴ. Βα σον, ἐν πατρὸς δ ΑΙ ΟΚ μυῖα ἄτποθ ὁοαῖοο Β, αν 
γὰρ ἐν πατρὸς Ἰορῖδαν. γϑ. 4 ἥδιστον ἀεὶ οἱ γ5. ὅ τερπνῶς γὰρ ὀὐμ 
οἷ, ΜΙ οἰ μοἸκῖπιβ. ν8. 5 ἁνοία] ἡ ἄνοια Ἰ10γ]. ν5. 6 δ᾽ οτῃ. ΜΝ. εὔφρονες 110 11, 
ἔμφρονες ΤοΡτάθιιβ. ν8.7 διεμπολούμεϑα ἁπία Α].Κ. νϑ. 10 ἀλυϑὴ 
Α τοβίθ Βομποί ἀθυῖπο ῬΉ1]0]. 5. Ρ. 755, ἀληϑῆ ΜΥπ40Ρ., ἀήϑη Β. 
ἀλιτρὰ δώματ᾽ ἠδ᾽ ἐπίρροϑα οἰ. Ομ ΘΙ ἀουγίμτϑ; Ἰαΐοί αἰταὰ απ. 
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(ὐδίουιπη οἵ. ἩΘργοῖι, ΤΡ. 1881: ἐπιρρόϑητα: ἐπίψογα. αὐ] ἸορΘπάπιιη 
ἐπίρροϑα- τὰ ἐπίψογα. 

2}. 

πολλά σὲ ξηλῶ βίου. 
μάλιστα δ᾽ εἰ γῆς μὴ πεπείρασαι ξένης. 

ΘΟ. Ε]ον. 89, 12: Σοφοκλέους. Τηρέως. "“ πολλά --- ξένης." ν5. 3 
κάλλιστα Ἰ1ΌΥ], αὐὐλύσθῳ Βυτιοῖ. 

529 
ἀλγεινά, Πρόκνη, δῆλον ἀλλ᾽ ὅμως χρεὼν 
τὰ ϑεῖα ϑνητοὺς ὄντας εὐπετῶς φέρειν. 

Βίοῦ. ΕἼοτ. 108, 58: Συφοκλέους Τηρεῖ ἡ ἀλγεινά ---- φέρειν. 

524 
ῇ ὙΑΡΌΨΙ ᾽ Ἂ ,ὕ μ“ σπευδουσαν αὐτὴν, ἐν δὲ ποικίλῳ φάθρει 

Ηοτοα. π. . μον. λέξ. ». 86, 38: (φάρος) κατὰ συστολὴν (κατὰ στολὴν 
ἐν οοα. ̓  παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Τηρεῖ (ἐντείνει οο4.) ᾿ σπεύδουσαν --- ποι- 
κίλῳ φάρει τῷδ᾽ ὡς ἐμῷ καλύπτομαι᾽. (Ὁ] οχίγοπια νοῖρὰ τῷ δ᾽ ὡς 
ἐμῷ καλύπτομαι 4115. ἸΟΟῚ βπηΐ ((.. 882). οἵ. Ηρογοά. π. διχρ. ἴῃ 
Αποοά. Οχομ. γ01. 9.}.506.)19:.0Ὅὸ φάρος συστέλλον τὸ 4, ὡς παρὰ 
Σοφοκλεῖ ἐν Κρίσει σατυρικῇ --- καὶ ἐν Τηρεῖ ̓  σπεύδουσαν --- φαρει᾽. 
ΑἸ ΠΉΠΙΛΟΥ γᾶθο Ρ. ὅδ, 9. ΕἌΡυ]δθ ποπιθὰ οὐ νϑυθᾶ σπεύδουσαν 
αὐτήν οἵη. Οτατημηδίϊοιι5. Η ΟΥΙη. Ῥ. 444. 

920 

φιλάργυρον μὲν πᾶν τὸ βάρβαρον γένος. 
510}. ΕἼον. 10, 235: Σοφοκλέους Τηρεῖ. “ φιλάργυρον --- γένος". 

520 

ϑάρσει" λέγων τἀληϑὲς οὐ σφαλεῖ ποτε. 

βίον. ΕἼΣ. 18, 6: Σοφοχλέους Τηρεῖ ἜΤΗ Τηρεῖ Μιμπα.). “ ϑαρ- 
σει ---- ποτέ. ἐπὶ ν6] σφάλλη 1101]. 

527 

ἄνους ἐκεῖνος" αἵ δ᾽ ἀνουστέρως ἔτι 

ἐκεῖνον ἠμύναντο καρτερόν. 
ὅστις γὰρ ἐν κακοῖσι ϑυμωϑεὶς βροτῶν 
μεῖξον προσάπτει τῆς νόσου τὸ φάρμακον, 
ἰατρός ἐστιν οὐκ ἐπιστήμων κακῶν. ῦ 

510}. ΕἼΟν. 30, 82 οἱ 388: Συφοκλέους Τηρεῖ. "ἄνους --- κακῶν. 
ἽἼΩ ορίο οὐ, Ἰοιασῖν Δ βου ρύπηι ρυΐπιο ν ουβιι «ΣΦ. οὐ τουτῖο τοῦ 
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αὐτοῦ Τηρεῖ. Ησο 5ἰδίϊν ρυΐμιο νοΥβαι ἈΡΡΟΒ ἔτι ἴῃ αν οομπεϊπιια- 

5 ὉΠ Β0Ρ ἴθ 4αϊηατιο ΝΟΥ ΒΙθΒ. ᾿ ΒΕΥΝΟΚ. ν5. 1 ἀνούστερ᾽ ἔτι 11]. 

ἀνούστεραι πολύ εἰ. Οἰαἰδῇ,, ἀνσυστέρως ἔτι (οθοίιι5. ν8. 3 καρτερόν] 

καρτερώτερον αγοῖίαβ, κατὰ τὸ καρτερόν ἸΟΥΒΟΠΤΙ5, πρὸς τὸ καρτερόν 

Βα οΥρον. ἂπ ἡμύνοντο κοὐκ ἐκαρτέρουν Ἰορομάνιι { 

528 

ϑνητὰ φρονεῖν χρὴ ϑνητὴν φύσιν, 
τοῦτο χατειδότας ὡς οὐχ ἔστιν 
πλὴν Διὸς οὐδεὶς τῶν μελλόντων 
ταμίας ὃ τι χρὴ τετελέσϑαι. 

το. ΕἼον, 22, 95: τοῦ αὐτοῦ (56. βΟΡΠΟΟ] 15). Τηρεῖ (ἀγήρει ΑΜ, 
ἀγηρεῖ γΙμά.). ϑνητὰ -- τετελέσϑαι᾽. γ8. 1 χρὴ τὴν] τὴν οι. ΑΜ 
γιμα. ϑνητὴν φύσιν] ϑνητοὺς φύντας ργοθΑὈ,]1ον ΜΟΙ οἸκῖπι5. 

529 

ὃν φῦλον ἀνθρώπων μί᾽ ἔδειξε πατρὸς στρ. 
χαὶ ματρὸς ἡμέας ἁμέρα τοὺς πάντας" οὐδεὶς 

ἔξοχος ἄλλος ἔβλαστεν ἄλλου. 
βόσκει δὲ τοὺς μὲν μοῖρα δυσαμερίας, ἄντ. 
τοὺς δ᾽ ὄλβος ἡμῶν. τοὺς δὲ δουλείας . -- -- 
τυ - ξυγὸν ἔσχ᾽ ἀνάγκης. 

510. ΕἾον. 86, 12: Σοφοκλῆς Τηρεῖ. “ἐν φύλῳ --- ἀνάγκης. 
δΌΣορΠδο οἱ ΔΗ ΙΒ ΡΟΡ ΙΔ ποίδϑ γ8. 1 οἱ 4 δᾷδα]. νβ. 1 ἐν φυλῶν 
γιμά,, ἐν φύλων ΒΝ, ἐν φύλῳ εὐμε ποτὶ, ἐν φῦλον ΒοΥνρκῖτι5. νϑ. 3 
ματρὸς ΒΜ, μητρὸς ὙΡΈΝ ΠΥ. γ8.ὅ οἱ 6 Ἰδουμπανε, ταδιξανῆ, Γονίαβϑθ 
ἐν αὐλαῖς ἀλλοτρίαις αἀάοηάμπμι. ν8. 6 ἔσχεν ἀνάγκης ἐμεῖ, ΤΊ ΘΙ 
ὀδτιδδα Βουῖρϑὶ ἔσχ᾽ δὲ τη] αποᾶ 4111 βιιαβουτιπὶ ἀνάγκας. 

ὅ980 591 
τὰν γὰρ ἀνθρώπου ζόαν στρ. 

ποικιλομήτιδες ἅται 
πημάτων πάσαις μεταλλάσσουσιν ὥραις. 

ἀλλὰ τῶν πολλῶν καλῶν ἀντ. 
τίς χάρις. εἰ κακόβουλος 

φροντὶς ἐχτρέφει τὸν εὐαίωνα οὐρὰ ὑτος 
Θ1ΟΌ. ΕἸον. 98, 45: Σοφοκλέους Τηρεῖ. “τὰν -- ὥραις’ (5. 1--- 

8).. γ8. 1 τὰν δ᾽ ἀνθρώπου ἕξωὰν ΠΡνῚ, τὰν γὰρ ἀνθρώπου ἕόαν 
ΒοΡρκπαρ, γ8. 4--6 οἵη. ἔαθυ!αθ ΠΟΙΪ 6 ΒΘυγαν ῬΙαΙ. Μοτ. Ῥ3Ι 
Β: ἀντιπαραϑήσει πολλὰ τῶν Ἰϑοφοπάξουδ: ὧν καὶ ταῦτά ἐστι “ἡ γένοιτο 
κἂν ἄπλουτος ἐν τιμαῖς ἀνήρ᾽ (ἔν. 751) καὶ “ οὐδὲν κακίων πτωχός. εἰ 

᾿ ἈΡὸ Τα αι ἀν᾽ Ὡς 3. 
ΟΣ, τὰς 
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ν ἄϑω " -«ς "ν 3 δ τ . καλῶς φρονοῖ᾽ (ιν. 7592) καὶ “ ἀλλὰ ---- πλοῦτον. Τιοσῦαι ππιὸ σοίξα] 
Βουρ κῖτιβ πη θέν] ᾿μ ἀἸοῖο ηἶχτιϑ. ν5. 6 φροντὶς ἐκστρέψει οἷ. ΒοΥρ κἴπ5. 

582. 0.555 

οὐ χρή πότ᾽ ἀνθρώπων μέγαν ὄλβον ἀπο- στρ 
βλέψαι: τανυφλοίου γὰρ ἰσαμέριός τις 
-τὖ αἰγείρου βιοτὰν ἀποβάλλει. 

ξώοι τις ἀνθρώπων τὸ κατ᾽ ἡμαρ ὕπως ἄντ. 
ἥδιστα πορσύνων᾽ τὸ δ᾽ ἐς αὔριον ἀεὶ 
τυφλὸν ἕρπει.--οὐ ΘΟ ἘΡΞ 

ῬΟΥΡΠΣΥ. ἴῃ. ἴον. ΒἼοΥ. 106, ὅ7: “ τε γὰρ αἴγειρος. ὡς φασὶν ἀλ- 
λοι τὲ καὶ Πλούταρχος. φιλοπενϑὴς καὶ ἀτελὴς πρὸς καρπογονίαν. διὸ 
καὶ Σοφοκλῆς ἔν τισι ({. ἐν Τηρεῖ) φησίν “ οὐ χρή -- ἀποβάλλει’ (ν5. 
1--3). ν58. 3 ἰσαμέριος ὅστις 1101], ἰσαμέριός τις Βουρκίιβ. νγ8. 8 
ἀπάντιτη 5. ΠΑ δτιηὶ Ἰδοιιη ἃ 1 τ Δ πνὶ. ν5. 4----θ ΘΟΡ. εἰς τ 98, 46: 
ἐν ταὐτῷ (5ῖς Ίμαο)., ργδϑοθαῖ ἔν, 580) “ ξώοι ---- ἕρπει᾽. ἘΠ πβάθιῃ 
ὁΔΒ οὶ [105 ἸΟΘῸ8. 6556 ποτὶ ΒουρΊτι8. 

994 
αἴγλη 

ἨΘ5γΥοΙ. 1 Ρ. 140: «αἴγλη: χλίδων (αἰγληχίδων ΔηῖΘ ΟΠ ΠΡ Υτ.1}). 
Σοφοκλῆς Τηρεῖ. χιτών καὶ πέδη παρὰ ᾿Επιχάρμῳ ἐν Βάχχαις. 

οϑῦ 

Αὐϊβίοι. Τ᾿οϑί. 6. 16 Ρ. 1454 Ὁ 86: εἴδη δὲ ἀναγνωρίσεως, πρώτη 
μὲν ἡ ἀτεχνοτάτη - ἡ διὰ τῶν σημείων -- δεύτεραι δὲ αἱ πεποιημέ- 
ναι ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ. διὸ ἄτεχνοι" οἷον ̓ Ὁρέστης ἐν τῇ ̓ φιγενείᾳ ἀν- 
ἐγνώρισε τὴν ἀδελφὴν ἀναγνωρισϑεὶς ὑπ᾽ ἐκείνης --- καὶ ἐν τῷ Σοφο- 
κλέους Τηρεῖ ἡ τῆς κερκίδος φωνή. 

ΠΡΙΙΓΠΘΤΜΟΩΣ 

ῬΥΙΡΦΟ] πηι οαστα ἃ ἀνδοομῖθι5 σοῖο ΟΥ̓ΌΘΠῚ ΓΟΥΤΑΥΠῚ ΘΠ ΘΓΘῊΒ 
(τοῦθ ἄομδ Ποιμϊη τι προ γεϊ οὐ Ε]οαβιηα βδονα ᾿πδεϊεαϊ, ᾧτια (6 
γο νἱᾶο ἱῃρυίπιῖβ Ηγρίη. {Ὁ}. 147 Αγρο]]οᾶ, 1, ὅδ, 2 ὅουν. οι. 

ἀφοῦ. 1,).19.. ΒορΡΠοοΙθᾶμη [θα] πὶ οὈἸζου οομπηοιιογαΐ ίσαθο 1 Ρ. 

57. ἃἴπ αἰοῖ! Ἡοπθυῖμ) ἢ ὥς δΘΟΡ ΑΡΒΙΟΙΒ. ΠΡ ΘᾺ ΓΙΌ ΘΙ Θ686 

ψαδιπ, ῬΟβίουΙου 8. Ροοίδβ: τόν γε Τριπτόλεμον τὸν Συφοκλέους ἢ τὸν 

ἐν ταῖς Βάκχαις ταῖς Εὐριπίδου πρύλογον͵ ἐπελϑόντα καὶ παραβαλόντα 
τὴν Ὁμήρου περὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιμέλειαν. δᾷον ἣν αἰσϑέσϑαι τὴν ὑπερ- 

βολὴν ἢ τὴν διαφοράν. -- ὁ μὲν τὸν Διόνυσον ἐπιόντα τὰ ἔϑνη 

φράξων, ὁ δὲ τὸν Τριπτόλεμον τὴν κατασπειρομένην γῆν. τὰ μὲν 
πολὺ διεστῶτα συνάπτουσιν ἐγγύς. τὰ δὲ συνεχὴ διασπῶσι. ἸἘΑθι]Δπι 
0]. 77, 4 δοίδηι 6586 6 ῬΊΠΙ Ἰἰοοο (ν. ἔν. 840) οοπίθοὶϊς ΤωΘββ ρα 8. 
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Οδέουπηι ΝΥ ΟἹ οἴκουτα ρυδοίου. Ἁ]1ὸβ Ἰοοο5. πιὸ το ΟΥΣῚ ν ]α] ἔν, 753 
871 98]. 

90 

δράκοντε ϑαιρὸν ἀμφυελιν εἰληφότε 

Ἰδίγιι. Μ. Ρ. 895, 18: πλίγμα τὸ διάστημα τῶν ποδῶν. “Σοφοκλῆς 
Τριπτολέμῳ “ ὁράκοντα δ᾽ αἷρον ἀμφιπλὶξ εἰληφότες (εἰληφότε 0)". 
Πα 5 ἘρΙιθ8. ἀο Ῥδυεθιι5 Πο μη. Ρ. 81: τὸ μεταξὺ ὀσχέου καὶ ὑποστή- 
ματος καὶ μηροῦ πληχάδα (80. ᾿4ϑηναῖοι καλοῦσι). καὶ τὸ διαβαίνειν 
διαπλήσσειν. καὶ τὸ περιβάδην ἀμφιπλήξ. Σοφοκλῆς. δὲ καὶ ἐπὶ δρα- 
κόντων ἐποίησε ἣ ϑαιρὸν ἀμφιπλὴξ εἰληφότε᾽ . ὥσπερ ἂν εἰ ἔφη περιβε- 
βηκότε (περιβεβληκότε 64.) τὸν ϑαιρόν. στὰ πα ὸ ἔοσο οομβοηε Ῥο]- 
ΙῈΧ 5, 172, αὶ ἀμφιπλὶξ εἰληφότα Ἰορῖταν. ΗΘ Εγ Ομἶτι5 1 Ρ. 1671: ϑαι- 
ρός - ἄξων. Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ. Ἐπιβέ. Π. Ρ. 914, 84: ϑαιρός ὃ 
ἄξων παρὰ Σοφοκλεῖ. ὅ6110]1. ΑΥν΄, ΑΟΠ. 217 (οί. ατορ. Οον. ἂς 1214]. 
Ρ. 548 δυϊά, γ. ἀπεπλίξατο οἱ πλίξ): τὸ περιβάδην ἀμφιπλίξ παρὰ Σο- 
φοκλεῖ ἐν Τριπτολέμῳ. 

991 

ϑὲς δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς ἐμοὺς λόγους. 

ὅ'6Π0]. ῬΙμά. ΟἹ]. 11, 1: καὶ Σοφοκλῆς ἐν Τριπτολέμῳ - ϑὲς δ᾽ 
ἐν ---- λόγους". ϑὲς δ᾽ ἐν] οὐδ᾽ αἱ γταῖ. Α, [ονίαββθ ϑοῦ δ᾽ ἐν Ἰ6ρ. 

ὁ 8 

τὰ δ᾽ ἐξόπισϑε χειρὸς εἰς τὰ δεξιὰ 
Οἰνωτρία τε πᾶσα καὶ Τυρσηνικὸς 
χόλπος “ιγυστική τὲ γὴ σε δέξεται. 

Βἱοαγβ. Ηδ]. Απέϊᾳ. 1, 12 0]. 1 Ῥ. 84: μαρτυρεῖ δέ μου τῷ λόγῳ 
“Σοφοκλὴς μὲν ὃ τραγῳδοποιὸς ἐ ἕν Τριπτολέμῳ ὁράματι. πεποίηται γὰρ 
αὐτῷ 4ημήτηρ διδάσκουσα Τριπτόλεμον. ὅσην χώραν ἀναγκασϑήσε- 
ται σπείρων τοῖς δοϑεῖσιν ᾧ ὑπ᾽ αὐτῆς καρποῖς διεξελϑεῖν. μνησϑεῖσα δὲ 
τῆς ξώου πρῶτον Ἰταλίας. ἡ ἢ ἐστιν ἀπὸ ἄκρας Ἰαπυγίας μέχρι πορϑμοῦ 
Σικελικοῦ, καὶ μετὰ τοῦτο τῆς ἀντικρὺ ἁψαμένη Σ Σικελίας ἐπὶ τὴν 
ἑσπέριον Ἰταλίαν αὖϑις ἀναστρέφει χαὶ τὰ μέγιστα τῶν οἰκούντων τὴν 
παράλιον ταύτην ἐθνῶν διεξέρχεται - τὴν “ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Οἰνωτρῶν 
οἰκήσεως ποιησαμένη. ἀπόχρη δὲ ταῦτα μόνα λεχϑέντα τῶν ἰαμβείων. 
ἐν οἷς φησί " τὰ δ᾽ ἐξόπισϑε --- δέξεται". ν5. 3 Τυρρηνικὸς 1101]. 

ὅ99 

χρήσται δέ σ᾽ ἐνθένδ᾽ αὖϑις 

ὅ0}0]. ϑορι. Οθά. Ο. 604: χρῆσται μ᾽ .ἐφευρεϊν)αρείη ἔσται κατὰ 
συναλιφὴν χρῆσται ---. καὶ ἐν Τριπτολέμῳ “ἡ χρῆσται δέ σ᾽ ἐνθένδ᾽ 
αὐτις᾿. Ὑιά6 Οὔβουν. οὐἱδ. ρ. 38 54. 

τβάα, ΘΟΒΑΕΟ. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 14 
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540 

ῬΙηπι5 Η. ΝΟ 18. 12: λμαθ ζιιθγδ βοηίθηίας Α]ρααγαγὸ ηιαρῆο γ86- 
φηπαηίο., οπηὶ οἰαγίδδίηια {μ|| Ογαοοῖα αἰφιθ τη. ἰοίο ογϑ8 {677 αγιιηι ροίθη- 

ἐϊδδίηια, τῳ ἰαηιθηὶ «ἰἰ αὐΐ6 ηιογίθηι δἴμ5 αὐηἷ8δ ἔργο ΟΛ ΠῚ ϑορλοοῖίοθδ 
»ορία ἵμ {αϑμία Τρίρίοϊθηιο {γιηϊτϑητμηι Π αϊοιίην αγιί6 οἰγοία. Ἰαιμαὐνο 71}, 
ααἰ νογϑιηι {γαγδίαία δοηίοηία ἣ οί ἐογίμηαίαηι Παϊϊαηιν ἐγ θγιίο ΘΦαΉ 676 
σαμαϊαο᾽. 

541 

Ἰλλυρὶς γονή 
ΗΡγΟΒ. 2}. 41: Ἰλλυρὶς γονή ἀντὶ τοῦ ̓ Ἰλλυρὶς γενξᾶ. γράφεται 

δὲ καὶ γυνή. ὃ δὲ Καλλίστρατος γύη ἀντὶ τοῦ γῆ: χρῶνται γὰρ οὕτως. 
Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ. ΤΥΔρΊοΟΒ ποῖ τὴν γύην. 564 τὸν γύην ἀἴοογθ 
ἀοουῖῦ ΕΣ]λλ5] 68 ἴῃ ἔπι. Η ου80]. 899. 

542 

Καρχηδόνος δὲ κραάσπεδ... ἀσπάξομαι 

50}|0]. Ἐὰν. Ττοδα. 990: τινὲς φασὶ καὶ τὴν Ῥώμην καὶ τὴν Καρ- 
χηδόνα ἐπὶ τῆς πρώτης ὀλυμπιάδος πτισϑῆναι. Σοφοκλῆς δὲ ἐπὶ τῶν 
καιρῶν Τριπτολέμου οἰκισϑῆναι τὴν Καρχηδόνα. ἐν οἷς φησί ᾿ Καρχη- 
δόνος ---- ἀσπάξομαι᾽. κρασπεὸ ... οοᾶοχ Ναϊ. 909, κράσπεδες ΝΘ δ. 
κρασπεδ᾽ ἣν Βοερκῖα5. 

949 

καὶ Χαρναβῶντος ὃς Γετῶν ἄρχει τὰ νῦν ᾿ 

Ἡοτγοά. π. μον. λέξ. Ρ- 9,30: Χαρναβῶν. ᾿Ξθφόκδης Τριπτολέμῳ 
“χαὶ Χαρναβῶντος ὅτι τῶν ὃς γε ἄρχει τὰ νῦν. Οουτοχουαμί Οα. 
ΜΆΠΠ|ον οὐ Το θοκίαβ. Ἡγυρίππαβ Ῥοοί. Αρβίν.3, 14: ΓΝ (ΟΡ ποτ) 
ἐοηηρίιγ7 65 (αγηαθοηία αἰϊα γι τ ΟΠ,716 Ο μανίην γορθηι, σιῖ διεηί ἦη ἶψ- 
δίω ΤΟσΊΟ,6, {{|͵|886: σι Θοάίδηι ἱθη1}007.6 γΟΟΉ0 68. ροίϊηι5 χῆο 97 γι) 86- 
γα γγισιι πιογ αἴϊδιι5 ἐγ αςἸἰία 6556. φοϊδίϊηιγι7). (“6765 Θη ἴηι Οτι))) 516 
ὑθηοβεία ἰαγοίγοίμ) ποηιμίνιι8, 1 γἹρίο]θηιηι ---- {π551{ ΟἸ γΤλ7)1 γ.(εἰ1071142)} 
αγο5 οἱγαιηιοιγίοην δοηιμ ραν )1 ---, χιῖΐ οὐηλ ρογυθηῖδϑοί ἀεὶ θι)ι 

χιοηι δηέργα εἰϊαίηιν5 (ἐοίαγιι γοσθηι, αὖ 60 ργτηιηι ᾿οϑριαϊ ον} ἀσοορίιδ, 
εἰοίγεϊο --- ἱμ 515 σαρίι5. ---- ροη ρ}67  υἱίαηι. {(᾽αγηαἰ)ογϊ5. Θγἴηι 1551: 
μην γασο πηιι5 Θογ μην 6586. Ἰμ|6} [6Οίμ8.. --- (Ὅ765 60 νοηἴδδ6 οἱ δγ δρίμηι 
α(ἰοϊοδοθγϊ οἰγγμηι αὐ ασοηθ αἰΐθγῸ διυϑϊοοίο γοο εἰ 550, γΟσΘΉι ---- ροθηα 

γιοηι ηιθαϊοογὶ αὐ 7οοῖ556 πη α77 αἰι7.. 

544 
ἤλϑεν δὲ δαὶς ϑάλεια, πρεσβίστη ϑεῶν. 

Ἠ ΡΥ οι. ΕΡ. 877: δαίς" Σοφοκλῆς " ἦλϑε δὲ δαὶς ὅϑηλει.. πρέσβις 
τῇ ϑεῶν᾽. ἡ δι᾿ ἐράνων εὐωχία. ἔνιοι δὲ τὰς Μούσας. Τριπτολέμῳ. 
[πὶ ὅορΠοο] 15 γοῦϑα ϑάλεια ἸΚἄδίον, πρεσβίστη Μιιρυχιβ γοϑοπουιί, 
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940 
οὐδ᾽ ἡ τάλαινα δοῦσα ταριχηροῦ γάρου 

ῬόΠῺαχ 6, 65: γάρος. ὡς Σοφοκλῆς “οὐδ᾽ ἡ -- γάρου. ΠΟοτΙοί. 
ΤἸΗ]ού ἴδον. Ρ. 457: ὁ γάρος ἀρσενικῶς ᾿ τὸν ἰχϑύων γάρον᾽ (Λό56]ι. ἢν. 
908) καὶ γάρον τὸν ἰχϑύειον Σοφοκλῆς. Ἰαθ θυ] ὰρ ΠΟΤ ΘΙ] ΡΣ οὐ ΑἸ. 
Ἐν, 70: Σοφοκλὴς Τριπτολέμῳ " τοῦ ταριχηροῦ γάρου᾽. οὐδὲν ἡ 
τάλαινα δοῦσα τοῦ ταριχηροῦ γάρου οἷ. ΜοΙποϊκῖιβ, σὺ δ᾽ ἡ τάλαινα 
δὸς ταριχηροῦ γάρου Βονρκία8. 

᾿ 540 
ἄμαλλα 

Ἠφβγο}). 1 Ρ. 359: ἄμαλλα: δράγματα. δέσμη (δέσμει οο4.) τῶν 
ἀσταχύων. Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ. 

Ξ 
5417 

κνήμη μελίνης 
ἨδρΡοον. Ρ. 195, 36: μελένη --- ὀσπρίου ἐστὶ σπέρμα, καὶ ἀρσενικῶς 

λέγουσι: ϑηλυκῶς δὲ Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ (τριπτολέμου γ6] τριπολέ- 
μου ΠΡ] ΒΘΚΙΚουΙ) ᾿χνήμη (μνήμου 81.) μελίνης᾽. ῬΙιοί. Τ,6χ. Ρ. 250, 
25 οἱ ὅ'υἱα. ν. μελένη: Σοφοκλῆς μὲν γὰρ καὶ Ηρόδοτος καὶ Ξενο- 
φῶν ϑηλυκῶς εἶπον μελίνη (μελένην ΠΟΏΜ11}1 ὅπ!άαο 6044.). ΟὐοΥ- 
ΤΡ τ} κνήμη: ἰοτηρία θᾶτα κνήκου. Οονίο Ἡ βου ομῖαβ 2 Ρ. 288: κνῆ- 
κος --- εἶδός τι σπέρματος" καὶ πυρός. 

948 
ὀρίνδην ἄρτον 

ΑΙ. ΤΠ νη. 10 Ἐ: ὀρίνδου (ὀρνί δου ἀπίο (ἀ581}}.) δ᾽ “ἄρτου μὲ- 
μνηται Σοφοκλῆς ἐν Τριπτολέμῳ. ἤτοι τοῦ ἐξ ὀρύξης γενομένου ἢ ἀπὸ 
τοῦ ἐν Αἰϑιοπίᾳ γινομένου σπέρματος. ὁ ἐστιν ὅμοιον. σησάμῳ. ΗΘβΥ δΙ.. 
2 Ρ. 781: ὀρίνδην" ἄρτον παρὰ Αἰϑίοψι. καὶ σπέρμα παραπλήσιον 
σησάμῃ (σισάμη οοἄᾷ.). 

549 
βοῦτον δὲ τὸν χερσαῖον οὐ δυεῖν 

ΑἸ. Χ η. ΩΤ Β: τὸν δὲ πκρέϑενον οἶνον καὶ βοῦτον (βρύτον 110 γ] 
τὸ οἱ ἴμῇ να) τινὲς καλοῦσιν. ὡς Σοφοχλῆς ἐν Τριπτολέμῳ “ βοῦτον --- 
δυεῖν. καὶ ᾿Δρχίλοχος κτξΕ. ἌοΥθα χερσαῖον οὐ δυεῖν τηδη οβίο 
ΘΟοΟΥΤ τ ρίδ. 

σοῦ 

ἀπυνδάκωτος οὐ τραπεξοῦται κύλιξ. 
ῬοΠαχ 10, 19: τὴν δ᾽ ἀπύϑμενον κύλικα ἐν Τριπτολέμῳ Σοφοκλῆς 

ἀπυνδάκωτον ὠνόμασεν" “ἀπυνδάκωτος --- κύλιξ. Ἡδδυοῖι. 1 Ρ. 5804: 
ἀπυνδάκωτος (ἀπυνδακῶτος ς04.}: ἀπύϑμενος. Σοφοκλῆς Τριπτο- 
λέμῳ. 8.610]. 11. 2, 684 ἴῃ Απϑοά. Ῥατυῖβ. νο]. ὃ Ρ. 16,11: πυϑμὴν 

145 
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λέγεται καὶ πύνδαξ. ὅϑεν καὶ παροιμία παρὰ Σωκράτει (Σοφοκλεῖ 
ΟΥδιηου) “ ἀπυνδάκωτος --- κύλιξ. Βἴπο ροοίδο ποιηΐμθ δαπᾶθηι γοὺ- 
βππὴ ἀξ] Θυτιηΐ ΓΘ ΟΡ Ὠγαβίαβ 1) Θυηθ 46 ἘΠοο. 114 Εἴγι. Μ. ν. 
133, 60 Επιδὶ, Π], ν. 870, 27. 

501 

εἰς ὀρϑὸν φρονεῖν 
Απέϊαίί. Ρ. 92,1: εἰς ὀρϑὸν φρονεῖν: ἀντὶ τοῦ καλῶς φρονεῖν. 

Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ. 

ἐδογος 552 
αφρασμῶν 

ΗΘργοΝ. 1 Ῥ. 649: ἀφράδμων" ἀσύνετος. ἀμαϑής.. Σοφοκλῆς Τρι- 
πτολέμῳ. Ῥτο ἀφράδμων. αποᾷ 1 οΥαγτη ΟΥ̓ αΤΩΪ γϑραρηδί, ΙΘρϑη- 
ἅἄπτ ἀφρόσμων. ΟἿ. Αποοᾶ. ΒΟΚΚ. ρ. 472, 18: ἀφράσμων - ἀσύνετος. 
«Σοφοκλῆς. 

09 
ἕλκη 

Ηόβγοῖ. 1 Ὀ. 1179: ἕλκη λῦπαι. Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ. 

54 
ξευγηλάτης 

Απέϊαίέ. Ρ. 97, 88: ζευγηλάτης. Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ. ΟἿ, ἔν. 792. 

ρο 

Ἴαννα 

Ηόβυ οι. 2 Ρ. 8, ποι Ἰοοθη αὐζα]]ηλι5 ΕἸ". 58. 

ΤΡΟΤΙΧῸΣ 

Κ6}0]. Α ΤΠ. δὰ. 257: ἔκ τοῦ εἰρῆσϑαι ἱππιοχάρμην τὸν Τρωίλον 
οἵ νεώτεροι ἐφ᾽ ἵππου διωκόμενον ὑποτίϑενται. γ: ἐντεῦϑεν Ζοφο- 
κλῆς ἐν Τρωίλῳ φησὶν αὐτὸν ὀχευϑῆναι ὑπὸ ᾿Δἡχιλλέως ἵππους γυμνά- 
ἕοντα παρὰ τὸ Θυμβραῖον καὶ ἀποϑανεῖν. ΜΌϊ ὀχευϑῆναι ἴῃ λογχευ- 
ϑῆναι τητιΐαί ΝΥ 6] Ἰοὺ 601]. Τπαδί, 1]. Ρ. 1848, 98: Τρωίλον ἵππιοχάρ- 
μην, ὃν φασὶν ἵππους ἐν τῷ Θυμβραίῳ ἀρ Ε ἌἈψ5: λόγχῃ πεσεῖν ὑπ᾽ 
᾿Αχιλλέως. Ταΐον ΘοΙηΐοΟΚ Ῥοοίδϑ ᾿ΥΟΙΠατὴ. ΟΟΙΏΡΟϑΠ ΘΕ γ ΕΝ, απ 
ὀοιηοοῦϊα ϑΟΡΠΟΟ] στὴ ἀγδηηὰ Τπιβῖθθο υἱἀοίασ; οὐ, Μοϊμπο κεῖτ. ΠΊΒΙ. 
ΟΥ̓, Ρ. 288, αὶ ΒΒ ΤΟδίπιι οὐ βαπ ΤΡ ΓΕΑ 15. (ύοιν. 2 Ῥ. 778) 

ἢ μήποτ᾽, ὦ παῖ Ζηνός. ἐς ταὐτὸν μόλῃς 
ΘΧ ΟΡ Ποοϊο ἀποίτιτι 6586. 

οὐ0 

ἔγημεν ὡς ἔγημεν ἀφϑόγγους γάμους 
τῇ παντομόρφῳ Θέτιδι συμπλακείς ποτε. 
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6110]. ΡΙπά. Νοηι. 8, 60: περὶ δὲ τῆς μεταμορφώσεως αὐτῆς 
(ΤΠ ΘΕ 15) καὶ Σοφοκλῆς φησιν ἐν Τρωίλῳ " ἔγημεν ὡς ---- ποτε΄. νϑ8. 
2 πανταμόρφῳ Εν], παντομόρφῳ ἰαοῖίο ΠΘΑΙΠ 5. ἸΠΟΧ Ἰορόπᾶστα 
ΒΌΒΡΙΘΟΙ συμπλακεὶς πατήρ. 

90. 

τὸν ἀνδρόπαιδα δεσπότης ἀπώλεσα 
ὅ0Β0]. Ῥιμά, Ἐγίδ. 2, 121: ὑπὲρ τὴν νεότητα βουλεύῃ. καὶ Σοφο- 

κλῆς ἐπὶ τοῦ Τρωίλου “ἡ τὸν --- ἀπώλεσα". παῖδα μὲν τῇ ἡλικίᾳ, ἄνδρα 
δὲ τῷ φρονήματι. δεσπότην οἱ. ΒΙοιῆο]ά. ἩΘργολῖαβ 1 Ρ. 884: ἀν- 
δρόπαις" ἀνδρούμενος ἤδη πως ἀνδρὸς φρόνησιν ἔχων παῖς (φρόνησιν 
ἔχοντες οο4.). Σοφοκχλὴς Τρωίλῳ. 

08 

σκάλμῃ γὰρ ὄρχεις βασιλὶς ἐκτέμνουσ᾽ ἐμούς 

ῬΟΙΠῸΧ 10, 166: ξίφους δὲ ὄνομα ἔοικεν εἶναι βαρβαρικὸν ἡ σκαλμή, 
Σοφοκλέους εἰπόντος ἐν Τρωίλῳ ᾿σχαλμῇ - ἐμούς᾽. σκάλμῃ οὐτῃ 
Ατοδα, ρ. 110, 3 Πἰπάογῆϊβ, σκαλμὴ Βοτρκίαβ. 

09 
πρὸς ναρὰ καὶ χρηναῖα χωροῦμεν ποτά. 

Εγτι. Μ. Ρ. 597, 45: ναρόν. τὸ ὑγρόν --- Σοφοκλῆς (Τρωίλῳ ατα- 
ἄυπί ὁοαΐοο5 Μ, Ἰίϑιη Ῥαγίβ. 2680 οἱ 3688 Εέγτα. ατπά. Οὐϊου) 
“ πρὸς -- ποτά. οἵ, Ἐέγτη. Ουά. Ῥ. 409, 1 Οὐἱου 5 γι. Ρ. 110, 3. 
ναρὰ δὲ ΤΥ] ρΡΙονίαπθ, ναρὰ καὶ οοἄοχ Μ. 

00 
χαταρβύλοις χλαίναις 

Πρ ΕγοΙι. 2 Ρ. 182: καταρβύλοις χλαίναις (καταρβύλοι χλαίνας οοά., 
οουτοχὶς Μπ5.})" ποδήρεσιν, ὥστε καὶ ἐπὶ τὰς ἀρβύλας χαλᾶσϑαι. Σύ: 
φοκληῆς Τρωίλῳ. οἷ. Ρ. 101: χαϑάρβυλος: χλανὶς ποδήρης ἕως τῶν 
ἀρβυλῶν (ἀβύλων οοα.). 

901 

πλήρη μασχαλισμάτων 
διά. ν. “ἐμασχαλίσϑη: Σοφοκλῆς ἐν Τρωίλῳ πλήρη μασχαλισμά- 

των εἴρηκε τὸν μασχαλισμὸν καὶ ἐν Ἠλέκτρᾳ ἐμασχαλίσϑη. ουρθᾶ τη8]- 
εἶδ δὲ νἹο]οπΕ15 ΘομΙ Θοΐαν!8 ἰθιηρίαία : Βα ΓΗ οἹΐ καὶ ροβὺ εἴρηκε Βιρρ]ουΐ, 
αἰ πλήρη μασχαλισμάτων οἱ τὸν μασχαλισμόν 6 'ΤΎΟΙΪΟ αβογδμίαγν. 
ἐμασχαλίσϑη Ἰοστίαν Ὁ]. 445. Ἐὰχ 56 6615 ΚΙΘΌΘΏΚΘΟΒΙ ΗΔ] θ5πι5. ἴπ 
Ἐαῦτῖο. ΒΙ0]. αν. νο]. 3 Ρ. ΧΎΥΤΙ μδᾶθς ρῥσγούαπ “ Ε]θοίτα οἱ ΤΎΟΙ 5. οἱ- 
ἰδέαν ἴῃ Νίβο. Απρο]οαθ ΒΙΡ]]οἔποοδθ, μασχαλισϑήσῃ ποτέ. Ἐττ- 
ἴα556 Ἰοοῖ5 ἃ ΘΙ ΘΗΚθϑβῖο πα ϊοδίιβ Π1] αἸβουε 40 ΑΡοβίο!, 11, 4. 
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502 
ἀμάσεται 

Ἤργοῖι. 1 Ρ. 368: ἀμάσεται" ᾿ἀπὸ τῆς ἀμήσεως ([. ἄμης), οἵονεὶ 
σφάξει (σφάξαι οο4.). Σοφοκλῆς Τρωίλῳ (τροέλῳ ςο4.). 

909 
ἀπέσκη 

ΘΒ ἢ. 1 Ρ. 44|: ἀπέσκη" τόξον ἀπέσκη. ἔνιοι δὲ γυμνὰ ϑήκης 
(ϑήκαις οοα.) τόξα. Σοφοκλῆς Τρωίλῳ (τρώλῳ οοα.). οἵ, Απϑοά, 
ΒΕ6ΚΚ. ρΡ. 439, 88: ἀπέσκη" γυμνὰ ϑήκης τόξα. 

ὲ 504 
απιστος 

Ἡρδγυ δ, .1 Ῥ». 458: ἄπιστος" ἀπαράπιστος. ἀπειϑής. Σοφοκλῆς 
Τροωίΐλῳ. Βυθοῦτπι8. ΒΟΓΙΡΒΘΥῚΒ ἄπειστος" ἀπαράπειστος. οἵ, Το θοκῖπ5 

ἴῃ ὅορ!ι. ΑἹ. Ρ. 189 54. 

00 
ἄσας 

Ἡδργο. 1 Ρ. ὅ66: ἄσας: βλάψας, ἔβλαψας. Σοφοκλῆς Τρωΐλῳ. 
Εοτνίαϑθθ ἔβλαψας ἀ6] ΘΠ πππ|. 

5060 
»] 7 

ἀσολοικον 

Ηργοη. 1 Ρ. ὅ76: ἀσόλοικον (ἀσόλυκον οοα.}" ἥμερον. προσηνές. 
οὐ βάρβαρον. Σοφοκλῆς Τρωίλῳ. 

507 
ἑλαιοῦται ϑρίξ 

ΗΟΡΎ ΟΜ. ΤΡ. 1160: ἐλαιοῦται ϑρίξ. Σοφοκλῆς Τρωίλῳ. ᾿Αρίσταρ- 
χος δυπαίνεται" βέλτιον δὲ λαμπρύνεται. 

508 

ἔρκη 
Ἡργ ΟΠ. 1 Ρ. 1486: ἕρκη" ὅπλα. Σοφοκλῆς Τρωίλῳ. 

ὅ09 
ἑἰαί 

Ἡ σγ οι. 3 Ρ. 8 ν. Ἴαννα, πολ Ἰοοθτη. ΔΕ] πητι5. ἔν. 58. 

" 
10 

ἰήιος 
Ἡοργοῖι, 2 Ρ. 31: ἑήιος --- καὶ ϑρῆνον σημαίνει. ὡς “Σοφοκλῆς 

Τρωίλῳ καὶ Ἴων Εἰὐρυτίδαις (εὐρύτιδες 604.), ὡς αἴλινον, ἰάλεμος 

(αἰλίνων ἰάλεως οοἀ.). 
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11 
μένει 

ΡὈἸαΐ. ἸΝΟΙΡ. ΠῚ ν. ὃ66 1): τέ δ᾽ οὐ μέλλει: ΠῚ 5.610]. ν. 936 ἃ 
: μέλλει" ἔοικε. φαίνεται. δοκεῖ. ὡς νῦν" παρὰ δὲ “Σοφοκλεῖ Τρωίλῳ 

νεῖϑ Ἡρβγοῖι. 3 Ρ. 868: μέλλει " φαίνεται, ἔοικε, δοκεῖ. ἡ μένει. 

572 
ὀροσάγγαι 

1μοχ. τοί, Ροβύ ῬΙιοί. Ρ. 674, 31: ὀροσάγγαι μὲν οἵ σωματοφύλα- 
κες. ὡς ̓ Ελένης] γάμῳ καὶ Τρωίλῳ. 

919 
σακκοδερμηστής 

Ῥμοί. 1μ6χ. ρ. 497, ὃ οἱ ἀπροᾶ. Βδοθμι. νο]. 1Ρ.861: 9: σακοδερ- 
μήτης ἰσακοδερμίτης Ῥῃοι.. Σοφοχλὴς Τροωίλῳ. οὗ μὲν τὸν ὄφιν. οὗ 
δὲ σκώληκα τὰ δέρματα διεσϑίοντα᾽ ἄμεινον δὲ τὸν ἐπὶ τῷ δέρματι 
χαλκὸν ἔχοντα. παρ᾽ ὅσον τὰ σάκη ἐπίχαλκα. 111 67 οτηΐδδδ 50- 
Ῥ᾽ΟΟ] 15 τηθηξίομθ Ηθβυοῆ. ν. σαχκοδερμιστής 3 Ρ. 114]. 

ΤΥΜΙΤΑΝΥΣΨΩ͂ΕΙΥ 

ΕἸαβά θη {{{π|1 Θομο  ἀἰδτὴ βου ρϑιῦ Αὐπἰοογαΐθβ, ν. Μοῖηοῖ. Οὐχ. 
νΟ]. 1 Ρ. 370 νο]. 3 Ρ. 891. 1)6 δυριτηθηΐο ΠῸΣ δοπβέδί. πιουτιηΐ 411 
ἴπιο τ ουυθηΐ δ] οββᾶτη Ἡβυοῖι. 3 Ρ. 809: κομέζεται" νομίξεται. λέγε- 
ται. ὅπερ ἔστιν ἐν (ἢ οοα.) Τυμπανιστρίαις. 

574 

φεῦ φεῦ, τί τούτου χάρμα μεῖξον ἂν λάβοις 

τοῦ γῆς ἐπιψαύσαντα καϑ' ὑπὸ στέγῃ 

πυκνῆς ἀκοῦσαι ψακάδος εὑδούσῃ φρενί: 

ϑίου. ΕἾἼον. 59, 13: «Σοφοκλέους Τυμπανιστῶν. “τί τούτου --- 
φρενί". νβ8. 1 5Βῖπθ ρορίδθ οὐ δ}. ῃ. αῇοσγί Ῥ]αί. . Αι] Ῥδα]] 
ὁ. 1 (ν0]. 1 Ρ. 468 οα. Κ᾿᾽πί.)., ν8. 9 δὲ 8 Οἴοοσο δᾶ Αἰϊ. 3, 7, 4: ει- 
»ῖο ἐδίογμΉι ̓ παιγαρία 6αΣ ἸΟῪ α 1γι{μ6 71 : Ομρῖο, κεἴ αἷέ {μτι5 αγυσδ δορλο- 
εἴος “κἂν ὑπὸ --- φρενί’. γ5.1 φεῦ φεῦ ΟΠ. 5ἴ΄οΡ. λάβοις] λάβοις 
ποτέ ϑἴοὉ. νϑ5. 3 χαὶ 5.ο"., κἂν ΟἿἵο., καϑ' Μοϊποκίαβ. 

710 

ἡμεῖς δ᾽ ἐν ἄντροις, ἔνϑα Σαρπηδὼν πέτρα 
Ηροτοα. π. μον. λέξ. Ρ. 9,11: Σαρπηδών “Σαρπηδόνος. εἶτε ὃ 

ἥφως. εἴτε ἡ πέτρα. εἴτε ἣ ἀκτή- εἴτε ἡ νῆσος" ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ --- 
ἐν Τυμπανισταῖς "ἡμεῖς ---- πέτρα. ἄστροις οοἄοχ, ἄντροις ΒοΙρΚίι5. 

᾿ 710 

Κόλχος τε Χαλδαῖός τὲ καὶ Σύρων ἔϑνος 
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ΘΊΘΡΠδπτ5 ΒΥΖ. Ρ. 680, 14: Χαλδαῖοι ---εἰσὶ δὲ καὶ Χαλδαῖοι ἔϑνος 
πλησίον τῆς Κολχίδος. Σοφοχλῆς Τυμπανισταῖς ᾿“ Κόλχος --- ἔϑνος". 

577 
ἄδημον 

ἩΘβυοΙ. 1 Ρ. 90: ἄδημον οὐκ ἔνδημον ὄντα. Σοφοκλῆς Τυμπα- 
νισταῖς. 

Ὁ 78 
ἀνετῶς 

θυ οΙ.. 1 Ρ. 871: ἀνετῶς " ἀνατεταμένως (ἀνατεταλμένως οοά.). 
Σοφοκλῆς Τυμπανισταῖς. 

' 179 
ἀντιστρέφω 

ἩδκγοΙ. 1 Ρ. 408: ἀντιστρέφω" ἀνταξιῶ. Σοφοκλῆς Τυμπανισταῖς. 

: ὅ80 ᾿ 
δρακαυλος 

Εἴστα, Μ. Ρ. 287, 14 οἱ δα]άδ8: “δράκαυλος. Σοφοκλῆς Τυμπα- 
νισταῖς. ἐπεὶ ἡ ᾿᾿ϑηνᾶ δοκεῖ παρ᾽ αὐταῖς αὐλίσαι τὸν δράκοντα ταῖς 
Κέκροπος ϑυγατράσιν᾽ ἢ ὅτι συναυλίξονται κατὰ τὸ εἰκὸς Κέκροπι 
ὄντι διφυεῖ" ἢ ὅτι συναυλίζεται μία τῷ ἐν τῇ ἀκροπόλει δράκοντι, 
προσημερεύουσα τῇ ϑεῷ. ΘΟ ἸΤΑΙΠΙΟΥ Ἡ ΒΥ ΟΠ ἶα5 ΣΝ ὐράκοψθο: 1». 1029. 

Ῥτο δράκαυλος Εύγτα, Μ. δραύκαλος . Ὁ] δραυκαλο Η 

051 
ἔλυμοι 

ΑἸΠ. ΤΥ Ρ. 176 Ε΄, οαϊπ5 Ἰοοαπι αὐζα]γητβ ἔν, 409. 

582 

ὅ6Π0]. ΟΡ". Απί, 980 ἀὁ Ῥ]ΐηθο: μετὰ δὲ τὸν Κλεοπάτρας ϑάνα- 
τον ἐπέγημεν Ἰδαίαν τὴν 4αρδάνου. κατὰ δὲ τινὰς Εἰδοϑέαν τὴν 
Κάδμου ἀδελφήν, ἧς καὶ αὐτὸς Σοφοκλῆς μνημονεύει ἐν Τυμπα- 
νισταῖς. 

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ 

89 

οὐ χρή ποτ᾽ εὖ πράσσοντος ὀλβίσαι. τύχας 
ἀνδρός, πρὶν αὐτῷ παντελῶς ἤδη βίος 
διεχπερανϑῇ καὶ τελευτήσῃ βίον. 
ἐν γὰρ βραχεῖ καϑεῖλε κὠλίγῳ χρόνῳ 
πάμπλουτον ὄλβον δαίμονος κακοῦ δύσις, ὃ 
ὅταν μεταστῇ καὶ ϑεοῖς δοκῇ τάδε. 
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ζ10Ρ0. ΕἾον. 105, 3: Σοφοχλέους Τυνδάρεως. “οὐ χρή -- τάδε. 

ν5. 3 βίος] χρόνος οἷ. Β]ΙοΙΙΙ 614. ν5. 4 κὠλέγῳ] κὰν ὀλίγω Δ, καὶ 

ὀλίγῳ Μ, κὀλίγῳ Νίμάον., κοὐ μακρῷ οἷ. Ἰθονρ!κ. Ὑβ, ὃ πᾶν πλοῦτον 

ΤΠΌνὶ, πάμπλουτον (ἰοβμον, ν5. 6 δοκεῖ] δοχῇ ΝΟ58. 

ΤΥΡΩ ΑΒ 

Τλια5 Πιτεῖπι5. ἐἰτα 1 ἐᾺΠ1 5 ΒόρΠοο165 ἀοου, απᾶυτῃ Αἰ Ὁ ΘΕ πὶ 

ταυτὶ ππιπς ποθὴ Ἰϊοοῖ. Ασριπηοπίαπμι ἃιΐ παὐνίαβατο ἀαὺ ΑἸ θουῖπ5 ἀγϑυηδ- 

εἶς ἀἀπιθταὶ ΔΡοΠ]οά. 1, 9, 8: Ποσειδῶν δὲ εἰκασϑεὶς ᾽᾿Ενιπεῖ συγκατε- 

κλίϑη αὐτῇ (56. Τυροῖ). ἡ δὲ γεννήσασα κρύφα διδύμους παῖδας ἐκτί- 

ϑησιν. ---- ἱπποφορβὸς ἀμφοτέρους τοὺς παῖδας ἀνελόμενος ἔϑρεψε καὶ 

τὸν μὲν --- Πελίαν ἐκάλεσε. τὸν δὲ ἕτερον Νηλέα. τελειωϑέντες δὲ ἀν- 

ἐγνώρισαν τὴν μητέρα καὶ τὴν μητρυιὰν ἀπέχτειναν Σιδηρώ: καχου- 

μένην γὰρ γνόντες υπ᾽ αὐτῆς τὴν μητέρα ὥρμησαν ἐπ αὐτήν. ἡ δὲ 

φϑάσασα εἰς τὸ τῆς Ἥρας τέμενος κατέφυγε. Πελίας δὲ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν 

βωμῶν αὐτὴν κατέσφαξε. ΟἿ, ὅ601. Ἐλαν, ΟΥ, 1686: ἐν Τυροῖ (τύροις 
οοαᾷ. γαΐ. οἱ 6.) Σοφοκλέους ἀναγνωρισμὸς κατὰ τὸ τέλος γίνεται. 

Ατὶβίοί. Ῥοϑί. ο. 16 Ρ. 1454 0 235: ἐν τῇ Τυροῖ διὰ τῆς σχάφης (50. 

ἡ ἀναγνώρισις γίγνεται). Ηδπς σκάφην τἱάοὲ ΑὐϊδίορΠδαπο5 (ν. ὅορῃ. 
[ν.. 591). Ῥ υβομδηι ατιᾶτη ΓΤ ΎΤΟ ἴῃ βόθπδ ΠαἸιουῖς τηθιπονταΐ ΤῬΟΙΠΙΧ 4, 

141: τὰ δ᾽ ἔχσκευα πρόσωπα ᾿ἀκταίων ἐστὶ κερασφόρος --- ἢ Τυρὼ πε- 
λιδνὴ τὰς παρειὰς παρὰ Σοφοκλεῖ" τοῦτο δ᾽ ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς ΣΙ δη- 

ροῦς πληγαῖς πέπονϑεν. 

84 
ἔχϑιμα 

ΒΥ ΟΝ. 1 Ρ. 1562: ἔχϑιμα" μισήματα. Σοφοκλῆς τυράννοις (Τυ- 
ροῖ Ῥίογβοπιιβ, ἀοθοθαί Τυροῖ αἾ. 

80 
ϑεανὴ νόσος 

δυο. 1 Ρ. 1685: ϑεανὴ νῆσος" ἡ ἐκ ϑεοῦ. ϑεία. Σοφοκλῆς τυ- 
ροία ροιτοῦ (1. 6. Σοφοχλῆς Τυροῖ αἼ. Ῥτὸ νῆσος τοοῖο νόσος οἷ. 50- 
Ρἰμρίαβ, ϑεία νόσος νοΙ]αὶϊ! ΤΙ η Δογῆιι. 

; 86 
καρπομανῆς 

Ηοβγ ΟΠ. 2 Ῥ. 158: καρπομανής᾽ εἰς κόρον ἐξυβρίζουσα. Σοφοκλῆς 
τυριλάω (1ϊ. 6. Τυροῖ α). 

857 
μὴ σπεῖρε πολλοῖς τὸν παρόντα δαίμονα" 

σιγώμενος γάρ ἐστι ϑρηνεῖσϑαι πρέπων. 
Θτ00. ΕἼοΥν. 109, 3: Σοφοκλέους Τυροῦς β΄. ᾿ μὴ σπεῖρε --- πρέ- 

πων. ν5. 3 πρέπων Β, πλέον 'Ττϊης,, πρέπον οοίου], 
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88 

ἐν τίς [ὄφνι6] οὗτος ἔξεδρον χώραν ἔχων: 
Ατ. ἄν. 975: νὴ Δί ἕτερος δῆτα χοῦτος ἔξεδρον χώραν ἔχων. ἘΠῚ 

ϑΌΠΟ] ΙΑ: ἐκ τῆς Σοφοκλέους “δευτέρας Τυροῦς ἀρχή, (ἐκ τοῦ Σοφο- 
κλέους ἀρχή Υ) ᾿ τίς ὄρνις --- ἔχων ;᾽ Ἐχγδηΐ 48] τίς ὄρνις οὗτος χτὲέ. 
ΌΡΠΟΟΙΟΙ ἀγδιηδίβ. ἸηἸεϊατη βαΐϊθθο ἐγδάθηῦ: ὄρνις ἀοΙοπάσθπιι ραίο; 
ἀρχή οουττιρίθτμη, ἐογίαβϑθθ ὉΧ ἄϑρει. ΝΙΒΗ ἴαγαΐ Ἡογοαϊδῃὶ ΡΙΗ]6- 
ἴδ 6}. Ρ. 485: ἔξεδρος .... καὶ μὴ ἔστω πῶς ὧν εἰς ἡμᾶς ἔξεδρον χώραν 

. ἐν “Ζατύροις. ΠΝ ΘΧ γθΙλᾶ γουθα ϑουθθη δ ϑπβρίοου : ἔξεδρον 
χώραν ἔχων: Σοφοκλῆς ἐν Τυροῖ. 

589 
ἐρημοβοσκός 

ῬΒοῖ: Γ,ΟΧ. Φ᾿ΎΤ71Ὸ ἐρρηνοβοσκός- ὃ προβατοβοστηός. ἐν Τυροῖ β΄ 
“Σοφοκλέους᾽ ἴσως ἀπὸ τοῦ ἀρήν. ᾿υύγιη. Μ. νΡ. 377, 35: ἐρρηνο- 
βοσκός" ὃ προβατοβοσαός. ἐν Τυροῖ β΄ Σοφοκλῆς. ΠΌΣΟΙ. ΤΡ. ὅ35: 
ἀρηνοβοσκχός- προβατοβοστπός. “Σοφοκλῆς Τυροῖ. καὶ «γράφεται δὲ ἐρ- 
φηνοβοσκός. οἵ. Τππιϑῖ. πι Ρ. 799, 86: ἀρηνοβοσκός, ὃ προβατοβοσκὸς 
κατὰ Παυσανίαν ἘΡῚ ἐν δὲ ἀνωνύμῳ δητορικῷ λεξικῷ καὶ ἐρενοβοσκός 
ὃ αὐτὸς φέρεται διὰ τοῦ Ε. ΟΥΡΒ1 ἐρημοβοσκός: ὩΔΊ ἔφημα 1» 
διες. οἵ. 560]. Α 1]. Κ᾿, 140 Εύγιι. Μ. Ρ. 487, 14 δ14. ν. ἐρήματα. 
αἱ ἐογίαβϑθ ργεδοίοσοπατμη ἐρεμμοβοσκός. οἵ, ααδὸ αἸχὶ ῬΊ110]. νοὶ]. 
6 Ρ. 389. 

ο00 

5.601. Αοϑ0}. Ῥτόμη. 128: μηδὲν φοβηϑῆς" φιλία γὰρ ἤδε τάξις] 
0 ῥυϑμὸς ᾿Ανακρεόντειός ἐστι κεκλασμένος πρὸς τὸ ϑρηνητιπόν. ---- 
ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς οὐκ ἐν παντὶ τόπῳ. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ϑρηνητικοῖς . ὡς 
καὶ Σοφοκλῆς Τυροῖ β΄ (5ϊς οοά, Μοί. , τηροῖ ΤΝ οπΐθθο β΄, ὁχ πὸ 
ΘΓΘΡΙΠδππ5. Τηρεῖ 601). 

991 

ΑΥ. ΠΥ 5151. 138: οὐκ ἐτὸς ἀφ᾽ ἡμῶν εἰσὶν αἱ ἱ τραγῳδίαι : οὐδὲν γάρ 
ἐσμεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σκάφη. π1 βόμ Πα (ν. 188): εἰς τὴν Σοφο- 
κλέους δὲ Τυρὼ ταῦτα συντείνει ἐκϑεῖσαν τὰ τέκνα εἰς σκάφη ( ἐν σκάφη), 
ΘΕ ΤΠΟΧ (ν. 130) οὐδὲν ἐσμὲν εἰ μὴ συνουσιάξειν καὶ τίκτειν. ὃ γὰρ Ποσει-. 
δῶν ἐμίγη τῇ Τυροῖ καὶ ἐγέννησε Νηλέα καὶ Πελίαν. ϑορΡ]Ποοοιτη 
ἀν απλδ ΓΘΡΡΙΟΙ νυ 55 1π|6. {6 1] Χο νηΐ ΟΡ ΔΙ 101, ᾿ρϑῖιπὶ Ἰοσι ὅ0- 
ῬΠΟΟ]15. Τρ ΔΥτμηὔ. θιη ἔογίαβθο βουνὰν 0 ΘΠ Οθδθαβ ΕἾοτ. 6..1: 
ὡς οὐδέν ἐσμεν πλὴν σκιαῖς ἐοικότες ([ν. 860). 

9592 

αὕτη δὲ μάχιμός ἐστιν ὡς κεχρημένη 
σαφῶς σιδήρῳ καὶ φοροῦσα τοὔνομα. 
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Αὐϊβίοί, ποῖ. ἢ, 38 γ. 1400} 17: ἄλλος (θς. τόπος) ἀπὸ τοῦ ὀνό- 
ματος. οἷον ὡς ὃ Σοφοκλὴς σαφῶς -τ- - τοὔνομα ᾽ (νυ, 9). 0}. β6δοϊ, 
[0]. 47 ἃ 16: ἃ φησὶν ὃ βιάξων πρὸς τὴν Σιδηρώ " αὕτη --- τοὐνομα᾽. 
ἔπει. Ε ς 165. 26: κατὰ τὴν ρπνεκ ρμ Σιδηρὼ ὁρασεῖαν 

ἐχείνην γυναῖχα φορεῖν τὸ οἰκεῖον ὕνομα. νϑ. 2 Σιδηρὼ Ατἱδίοι,, σε- 
δήρῳ ὅο]10]. φοροῦσα] φέρουσα 6110]. Τωοοῦὴ ἕὰς γοίζα Βιλη δία. 

999 

κόμης δὲ πένϑος λαγχάνω πώλου δίκην, 
ἥτις συναρπασϑεῖσα βουκόλων ὕπο 

μάνδραις ἐν ἱππείαισιν ἀγρίᾳ χερὶ 
ϑέρος ϑερισϑῇ ξανϑὸν αὐχένων ἄπο. 
σπάσουσα δ᾽ ἐν λειμῶνι ποταμίων ποτῶν ὃ 
ἴδῃ σκιᾶς εἴδωλον αὐγασϑεῖσ᾽ ὑπὸ 
κουραῖς ἀτίμως διατετιλμένης φόβης. 
φεῦ, κἂν ἀνοιχτέρμων τις οἰκτείρειέ νιν 
πτήσσουσαν αἰσχύναισιν οἷα μαίνεται 
πενϑοῦσα καὶ κλαίουσα τὴν πάρος φόβην. 10 

ΑΘΠδπτιΒ ἮΝ, ΑΡΨΦ0...8: ϑήλειαν δὲ ἵππον εἰς ἀφροδίσια λυττήσα- 
σαν πάνυ σφόδρα παῦσαι ῥᾳδίως ἔστιν. ὡς ̓Αριστοτέλης λέγει ς. εἴ τῖῷ 
αὐτῆς ἀποκείρει τὰς κατὰ τοῦ τένοντος τρίχας" αἰδεῖται γὰρ ---- κατ- 
ηφήσασα ἐπὶ τῇ αἰσχύνῃ. τοῦτό τοι καὶ Σοφοκλῆς αἰνίττεται ἐν τῇ 
χὰ τῷ δράματι" πεποίηται δέ οἵ αὕτη λέγουσα καὶ ὃ λέγει ταῦτά 
ἐστιν “ κόμης δὲ --- πάρος φόβην᾽. οἵ. 2, 10: οὗ βουλόμενοι ἡμιόνους 
σφίσι γενέσϑαι ἀποϑρίσαντες τῆς ἵππου τὴν χαίτην --- τοὺς ὄνους ἐ ἐπά- 
γουσιν" ἡ δὲ ὑπομένει τὸν ἄδοξον ἤδη γαμέτην ΕΠ αἰδουμένη. καὶ 
“Σοφοκλῆς δὲ ἔοικε μεμνῆσϑαι τοῦ πάϑους. ν5. 8 μανδραισιν 110 Ὁ], 
μάνδραις ἐν Βγαποκ. νβ. ὃ σπασϑεῖσα Π1|0τ], σπάσουσα Ἡρητηδηπτι8. 
ν8. 6 αὐγασϑεῖσά που Μοϊποῖίκῆιθ. νβ8. 7 ἥροτες εἰμένο φόβην οἱ. ΕἸ- 
Ἰοπάξ. νβ. 8 584. ἴῃ Π1Ὀγ15 ρυαν τον ΠΡ Ὶ. ν8. 9 αἰσχύνῃσιν αἱ νἱ- 
ἀοίαν ΠΥ]. 

594 
προστῆναι μέσην 

τράπεξαν ἀμφὶ σῖτα καὶ καρχήσια 

Ατῇ. ΧῚ ν. 4754 ἀδθ πομῃΐηθ καρχήσιον: ἐφωοος δὲ Τυροῖ {1 ῆ- 
θεῖ Ἰη Δ ΡῸ ῬῚὴ “προστῆναι μέσην -- καρχήσια᾽ ; πρὸς τὴν τράπεξαν 
φάσκων “προσεληλυϑέναι τοὺς δράκοντας καὶ γενέσϑαι περὶ τὰ σιτία 
καὶ τὰ καρχήσια. ΜΔΟΡΟΡΊηΒ βαΐαχη. 6, 31, 6: δόρδοοίο5 ἦι {αθιῖα 
ψιαθ ἱμβορι νιν ΤῸ πρὸς ΓΉΝΔΕΙΜΙ ΤΡΑΠΕΖᾺ ἀμφὶ -- ̓καρχή- 
σια΄. νϑ8. 1 προσπτῆναι φῬγοΡΔΌΙΠ ον Βουρεῖπβ, ν8. 3 σέτια τὰ ΑἸΠπ6- 
Πδοὶ οοάθχ Α, σῖτα Μδογοῦϊ5. 
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οϑῦ 

πόλλ᾽ ἐν κακοῖσι ϑυμὸς εὐνηϑεὶς ὁρᾷ. 
5100. ΕἾον. 0, 39: Σοφοκλῆς ἐν τυ (81. ιμά., ἐν τύρῳ ΑἹ). 

“πόλλ᾽ - ὁρᾷ". 

90 
Γ ,. 9 , νὴ ΄ 3 

μήπω μέγ᾽ εἴπῃς. πρὶν τελευτησαντ᾽ ἴδῃς. 

τοῦ. ΕἼοΥ. 106, 231: Σοφοκλῆς Τυροῖ (51. Ῥαν. Α ἰοϑίθ ΒοΒηοῖαο- 

νη ῬΠ110]. νο].8 ρ. 168 1Πα τι 10 τ], ἐν τυροῖ Μ, Τ᾽ηρεῖ 64.). “μήπω 
---οὀἰδης᾽. Ἑπιμ ἄθτη ν θύϑιιμη 51η6 Ροοίδο οὐ ἔα θα]δο ποιηΐθ μα θθηΐ ΟἿο. 
Δα ΑἸ. 4, 88,1 5680]. 1]. Θ, ὅ Ρ. 317} 49 Τοϊιδηπιθ5 ΟἸναμηητιβ 

ἘρΡιβί. ὃ. ἴῃ Βοίϊββοπδα!! Απθοᾶ. ΠΟΥ͂. Ῥ. 216. δαἀἀθ ρμαγοάϊδιη ἔλαπιο- 

ὨΪΒ, ἀθ απ. ῬΙυΐ. Μον. Ρ. δά: ὁ δὲ Εὐμένης φιλοφρόνως ἀσπα- 

σάμενος αὐτὸν (Αἐξαατη ἔΡΔΙγΟΤΩ) καὶ πρὸς τὸ οὐς εἰπών “μὴ, σπεῦδε 

γῆμαι, πρὶν τελευτήσαντ᾽ ἴδῃς". οὐδὲν ἄλλο --- οὔτ᾽ εἶπεν ὕποπτον 
οὔτε ἐποίησεν. Ἐογίδθ56 δυπάθαι ψΟΥΒαΠῚ ΓΟΒΡΟΧΙΣ Οὐθβόν 5 Νϑ2. 
01:9 “ὉΣ 107. Ὁ: μηδὲν μέγ᾽ εἴπῃς εὐπλοῶν πρὸ πείσματος. οὐ ρ. 6 
Β: μηδὲν μέγ᾽ εἴπῃς συντόμως ἄνϑρωπος ὦν. μέγ᾽] μέγαν Θιἴοθάθιιθ 
δὲ ποημαπΠι ΟἿς. ΠΟτΐ. 

597 

τίχτουσι γάρ τοι καὶ νόσους δυσϑυμίαι. 

Θ(00. ΕἼοΥ. 99, 19: Σοφοκλέους Τυροῦς. " τίκτουσι ---- δυσϑυμίαι᾽. 

Απεϊαίί. Ρ. 89, 19: δυσϑυμία. Σοφοκλῆς Τυροῖ. 

98 

γῆρας διδάσκει πάντα καὶ χρόνου τριβή. 

ΘΟ». ΕἼοΥ. 115, 8: Σοφοκλέους Τυροῦς. “ γῆρας --- τριβή᾽. 

599 

ἄκων δ᾽ ἁμαρτὼν οὔτις ἀνθρώπων κακός. 

,, 510". ΕἾον. 46, 6: Σοφοκλέους Τυροῖ (5. ΔΑ, τυρῶ Μ᾽μπ4ο}.). 
«ἄκων --- κακός. 

000 

σίτοισι παγχόρτοισιν ἐξενίζομεν. 
ΑΠι. ΤΠ Ρ. 99 Ε' 46 νϑῦβθο χορτάξειν: Σοφοκλῆς τε ἐν Τυροῖ “ σί- 

τοισι ---- ἐξενίζομεν ̓. σίτοισι ῬΡοΥδομιι5, οὗ τοῖσι Ν],, οὗ τοῖσι Ρ. 

601 
πολλῶν δ᾽ ἐν πολυπληϑίᾳ πέλεται 

. 9 2 3 3 ,ὔ ΠῚ] ᾿ Ὁ... 5» ᾿ 

οὔτ᾽ ἀπ᾿ εὐγενέων ἐσθλὸς οὔτ᾽ ἀχρείων 

τὸ λίαν κακός: βροτῷ δὲ πιστὸν οὐδέν. 

δέου. ΕἼοΥ, 87, 8: Σοφοκλῆς Τυρῶ. ᾿ πολλὼν --- οὐδέν". ουΡα 

φοΥταρ ϊϑδιηα, γ5. 2 54. ἀχρείων τὸ] ἀχρείων ἄπο οἷ. 12 60}5. 
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002 

“Ιιονύσου τοῦ ταυροφάγου 
Αὐ. ἤδη. 851: μηδὲ Κρατένου τοῦ ταυροφάγου γλώττης βακχχεῖ᾽ 

ἐτελέσϑη,, αὶ ὅ6]ι01. (αϊά, ν, ταυφοφαγον) : εἴρηται δὲ παρὰ τὸ Σο- 

φοκλέους ἐκ Τυροῦς “ἡ Διονύσου τοῦ ταυροφάγου᾽". οἵ. ῬΒοΙ, ΤΣ. Ὁ. 

571, 18 (Εἰγια. Μ. ρ. 747, 49 ὅ'υ]ά.}): ταυροφάγον᾽ τὸν Διόνυσον Σο-. 
φώκχης ἐν Τυροῖ. ἩθδγοΙι. 3 Ρ. 1858: ταυροφάγος" ὃ Διόνυσος. 

009 
ἤνεγκον 

Απίϊαϊί. Ρ. 98,11: ἤνεγκον" ἐπὶ πρώτου προσώπου. Σοφοχλῆς 

Τυροῖ. ᾿Δριστοφάνης Θεσμοφορίαις. 

ὝΒΡΙΣ ΣΑΤ ὙΡΕΚΗ 

004 

λήϑην τε τὴν ἅπαντ᾽ ἀπεστερημένην 
κωφὴν ἄναυδον 

σίου. ΕἼον. 36, ὃ: Σοφοκλέους Ὕβρεως σατύρου. “λήϑην ---- ἄναυ- 
δον ᾿. Ὑ8. 1 καὶ τὴν πάντ᾽ οἀϊίαν, καὶ οι. ΑΜ μα. Τεῖηο., ᾿δαπθ 
τὴν ἅπαντ᾽ 50Υ1081 6 οοπϊθοίατα ὙΥ ΔΡΊΟΥΪ. 

00 

ἐσθίειν ἐθέλων τὸν δελφακα 
Αἴ. ΧΤΥ͂ Ρ. 657 Α.: δέλφακα δὲ ἀρσενικῶς εἴρηκε ---- Συφοκλῆς 

Ὕβρει "ἡ ἐσϑίειν ---- δέλφακα"᾽. ἐθέλων ΑΒ, ἐθέλω ῬΥ͂Ι,.. Ἐονίαβδ86 
ἐθέλων ἐσϑίειν τὸν ὃ. 

ὙΔΡΟΨΘΡΟΙ 

γιάο ΑΘϑοθν! ἔν, ᾿. 51 

000 

ὄχοις ᾿Δκεσταίοισιν ἐμβεβὼς πόδα 
Ῥμοί. Πμοχ. Ρ. 866, 14: ὄχος ᾿Ακεσσαῖος- ἐδόκουν αἵ Σικελικαὶ 

ἡμίονοι εἶναι αἰτοηδιέδετης ἡ γὰρ ΄άκεσσα Σικελικὴ πόλις. Σοφοκλῆς 
᾿γδροφόροις. Υ' οΥβτι8 ΘΟΡΒΟΟΙΘτι5 ΔΠΠΘμμδτη βθάθῃι ΘΘοαρΡαΥ Ώ, οἵ. Ρ. 960, 
᾿ (απο ἀθβουῖρϑιῦ σα] 485): ὄχανον᾽ ὅϑεν ἡ ἀσπὶς κρατεῖται τῇ χειρί. 
“ὄχοις ᾿Δκεσταίοισιν ἐμβεβαὼς (ἐμβεβὼς ϑδυϊάαο οοά. Α, ἘΠῚ ἐμβαὼς 
οἱ ἐμβεβαὼς 41.) πόδα. Ἡόργομ. 1 Ρ. 188: ΡΥ ΤΕΣ ὄχοι" Σικε- 
λικὰ ὀχήματα. Ρ: 189: ἀκεσταὶ φρένες ἐσθλῶν -- λέγεται δὲ χαὶ ὀχή- 
ματα Σικελικά, ἀπὸ πόλεως Σικελίας. 2 0.880: ὄχος ̓ Ακεσταῖος (ἀκέ- 
σταις οο4.}) ἐπεὶ αἱ Σικελικαὶ ἡμίονοι σπουδαῖοι. ἣν δὲ Ἄἥκεστος Σι- 
κελίας. Βίθρμδηιβ ΒυΖ. Ρ.89, 10: ᾿Δχέστη. πόλις Σικελίας --- τὸ ἐϑνι- 
κὸν ᾿Ακεσταῖος. 
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007 

πολύκοινον ἀρ βλνλτος 

ὅ'6Π.0]. ὅορ!ι. Απέ. 1: τὸ δὲ χοινὸν ὃ “Σοφοκλῆς συνε ἐπὶ τοῦ 
ἀδελφοῦ τίϑησιν. οἷον καὶ ἐν ταῖς ᾿Ὑδροφόροις τέταχεν ᾿ πολύκοινον 
᾿Δμφιτρίταν’ ἀντὶ τοῦ πολυάδελφον. ΡΥ οἢ. 3. ». 3906: κοινός -- 
ἀδελφός. “Σοφοκλῆς ᾿Δντιγόνῃ - καὶ ἐν Ὑδροφόροις (ὑδροφό... οἷς 
604.) “ πολύκοινον (πολύκωμον ςο4.) ᾿“μφιτρίτην ". 

6008 
Βακχᾶς 

Ξ'6Π0]. ὅορῃ. ῬΏ1). 1199: ἔστι μέντοι λαβεῖν καὶ βροντᾶς ἀντὶ τοῦ 
βφοντήσας (ἐουνί. βροντητής). καϑάπερ καὶ ἐν Ὑ δροφόροις τὸν Ζιό- 
νυσὸον εἶπε Βακχᾶν ἀντὶ τοῦ Βακχευτάν. 

ΦΑΙΑΚΕῈΣ 

ὙΥ ΟἹ οἴκουτιβ πιὸ το ογυθη δ βαβϑριοαίαν ἔν, 776 οὐ 877. 

009 

καὶ βορᾶς ἀρτμμμάσοιν 

ΑἸ]. ΤΙ». 67 Ε΄: ὅτε ἀρτύματα εὕρηται παρὰ Σοφοκλεῖ "“ καὶ (βορᾶς 
ἀρτύματα". Τιοστι5 πιὸ το] δίπιϑ ρυορύθυ πε. Ρ. 82, 82: ἀρτύματα" 
οὐχ ἡδύσματα. Σοφοκλῆς Φαίαξιν. ἙΠοάοιη ποχηΐπο τιθτι5 οϑὲ Κορμο- 
6165 {π, 804 οὐ 687. 

᾿ 610 
ἀποσημῆναι 

Απαίί. Ρ. 88, 31: ἀποσημῆναι" ἀντὶ τοῦ δηλῶσαι. Σοφοκλῆς 
Φαίαξιν. 

ΦΑΙΔΡΑ 

Αὐριπηθηΐύιμι πούπηι οχ Επαγῖρ 1415 ΠΙΡΡΟΙγίο. ὙΥ 6] οἴζοῦτιβ ᾿νπϊῸ 
ἀνδτηδί! Δα βου ἦν, 996. Οτΐπαιϊιθ νοῦϑιια ἃ δίορθαορο (ΠἼον. 68, 25) 
ΑἸ]αΐος τϑούπιρ αν ῖριαϊ {τ ΟἸοθη5. ΑἸοχ, Βίγοιι. ΥἹ ρ. 745 (οἴ, 
Ἐπ᾿. ἔν, 484). 

Ο11 

περιώσι᾽ ἄφυκτά τὲ 
7 ς᾿ » -»" 3 ᾿ὔ 

μήδεα παντοδαπᾶν βουλὰν ἀδαμαντίναις 

ἐ τρί ην: κερκίσιν αἶσα. 

ὅ1ο}. ΤΠ) 0], , 11 Ρ. 172: Σοφοκλέους ἔκ Φαίδρας. “περιώσι᾽ ᾿- 
αἶσα". νϑ8. , περὶ ΝΣ φυχτά ΛΑ. ν5. ἃ παντοδαπὰν βουλὰν ΛΑ. 1)6 
5.00}. 161. 1, δ, 13 Ρ. 174. ἀποιὴ Ἰοοι. να]ρὸ ἴιὸ γϑίοστιη!. νἱάθ 

ϑαἀοϑροίδ. 
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012 
9 Ἁ ᾿ ω Ἂ -»" ’ Ἔ 

οὐ γὰρ δίκαιον ανδρα γενναῖον φρένας 

τέρπειν. ὅπου γὲ μὴ δίκαια τέρψεται. 
Ὺ "] 

ϑίο)». ΕἾἼον. 17, 2 : Σοφοκλέους (Φαίδρα. “ οὐ --- τέρψεται". Ἰἅπη- 

ἄθιὴ ἰούθτη οἴμηὶ Ἰδιυνιηαίο ἐχ τὴς Φαίδρας Βουγᾶν Ονῖοι Του. 6, 7 

Ρ. 49, 16. νβ. ῶ ὕπου μὴ καὶ ὅ:ον., ὅπου γε Οτίομ, ὅπου γε μὴ 

Ομ οἰ ἀθυη. τέρψεται) τέρπεται ΟΥἹ ΒΝ ΠΙΡΡοΙνε σι Ὑθεθᾶ. 

6019 

ἀπέπτυσεν λόγους 
ΟΝ 1}. 438: ἀπέπτυσε λόγους" ἀπεμύξατο τοὺς λόγους. ἀντὶ 

τοῦ ἀπεστράφη. Σοφοκλὴς Φαίδρᾳ. Ῥηγνι. ΒοκΙκ. Ρ. 38,8: ἀποπτύ- 
σαι “λόγους " ἀπορρῖψαι καὶ μὴ προσέσϑαι. 

6014 
σύγγνωτε κἀνάσχεσϑε σιγῶσαι" τὸ γὰρ 
γυναιξὶν αἰσχρὸν εὖ ἍΌΡΟΤΕΝ δεῖ στέγειν. 

Θ00Ρ. ΕΊον. 74, 16: Σοφοκλῆς ἐν Φαίδρᾳ. ᾿σύγγνωτε ττς - στέγειν". 

γ5. 3 ἐν γυναικὶ ΜΎΊΠμ4ο0., σὺν γυναικὶ ΔΒ: ΒΟΥΙΡΒῚ εὖ γυναῖκα. 

δεῖ ΑΒ, χρὴ Μ. 

01 
αἴσχη μέν, ὦ ὙΠ ΘΈΜΕΟΝ οὐδ᾽ ἂν εἷς φύγοι 
βροτῶν ποϑ', ὦ καὶ Ζεὺς ἐφορμήσῃ καχά᾽ 

νόσους δ᾽ το τὰς ϑεηλάτους φέρειν. 
δῖον. ΕἼον. 108, 88: Σοφοκλέους Φαίδρα. ᾿ αἴσχη --- φέρειν. 

γ5.2 ᾧ κεῖ ᾧ καὶ ΑΜ, ᾧ γε Βταμοκ. ἐφορμήσοι Α, ἐφορμήσῃ οοίο]. 

010 
κα » »Ἥ 

τὸ δ᾽ εὐτυχοῦν ὅπαν ἀριϑμήσας βροτῶν 
2 2 οὐκ ἔστιν ὄντως ὅντιν᾽ εὑρήσεις ἕνα. 

ὅϑ00. ΕἼον. 106, 89: Σοφοκλέους Φαίδρα. οχτῶ εὐτυχοῦν --- 
ἕνα΄. ν5.1 τὸ δ᾽ εὐτυχοῦντα] τὸ δ᾽ εὐτυχοῦν ΑΒ. πάντ ἀριϑμῆσαι 
Εἰ. ἀριϑμήσας Οτοίϊιβ, ἅπαν ορο: 564 ἐογίαββο πᾶν ἐξαριϑμήσας 
ῬΓδθίδι Θηάτη). νϑ8. 3 ὄντι οὗτος ΑΒΜ. 

017 

οὕτω γυναικὸς οὐδὲν ἂν μεῖξον χαχὸν 
κακῆς ἀνὴρ κτήσαιτ᾽ ἂν οὐδὲ σώφρονος 
κρεῖσσον: παϑὼν δ᾽ ἕχαστος ὧν τύχῃ λέγει. 

βίον. ΕἾον. 69, 14: Σοφοκλῆς Φαίδρᾳ. “οὕτω --- λέγει". ν5. 3 
κτήσαιτ᾽ ἂν] ΠΡΆΦΨΩ͂Ν λήσαιτ᾽ ἂν 16ς., οἵ, Ἡδδῖοαϊ Ορ. 709 οἱ 5ϊἴππο- 
μἰά 15 Αὐηοῦρ, ἢν, 6 Ρ. 5878. 
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6018 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἀσφαλὴς πόλις, 
ἐν ἢ τὰ μὲν δίκαια καὶ τὰ σώφρονα 
λάγδην πατεῖται. κωτίλος δ᾽ ἀνὴρ λαβὼν 
πανούργα χερσὶ κέντρα κηδεύει πόλιν. 

ΒΡ. “ΕἸόΣ. Ὃ0.. Ὁ; Σοφοκλέους Φαίδρα. “οὐ γάρ --- πόλιν. 
Κ068Β0). Τπιοΐδῃ. Ρ. 154: λὰξ πατήσας - -- ὡς καὶ ἕν τραγῳδίᾳ Σοφοκλῆς 
“οὐ γάρ ----πόλιν᾽. ν5.1 γένοιτ᾽ ἂν] ἂν ΟἹΉ. δτοθδοὶ οοά. Α. πόλεις Μ. 
δὲ. Τ ων. δαρῃ!. 441: πὼς οὖν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ὧν ἰσχυρὰ ᾿ἀκὰ Ατ. Αυ. 
829: καὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις. ν5. 4 χερσὶν ὅ6Π0]. 
[λιο., χεροῖν δίοθαοι Μ ΊΠηαΟΡ., χειροῖν οοίοσὶ. κέντρα ἔργα ὅο]ιο]. 
ἴκιο. 

019 

ἀλλ᾽ εἰσὶ μητρὶ παῖδες ἄγκυραι βίου 

Αποοᾷ. Β6ΚΚ. ρΡ. 888, 16: ἀγχυραι" ἐκ μεταφορᾶς αἱ ἀσφάλειαι. 
Σοφοκλῆς “ἀλλ᾽ --- βίου. ἨβγοΙι. 1 Ρ. 83: ἄγκυραι" μεταφορικῶς 
αἵ ἀσφάλειαι. Σοφοκλῆς Φαίδρᾳ (φαῖδραι 604.). δα δ 5 ΝΣ χαλάσω: 
ἄγκυρα μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν νηῶν ἡ ἀσφάλεια. ὡς Σοφοκλῆς ἐν 
Φαίδρᾳ καὶ Εὐριπίδης ἐν “Ἑκάβη. 

020 

ἔσαιν᾽ ἐπ᾿ οὐρὰν ὦτα κυλλαίνων κάτω. 
ἩΘβγοΙι. 2 Ῥ. 874: κυλλαίνων (πυλαίνων οο4.) κάτω. Σοφοκλῆς 

Φαίδρᾳ. τὰ ὦτα καταβαλών, ἤπερ (ἅπερ. ο04.) οὗ σαίνοντες (κύνες 
444. Ηοιμβίοιῖι. ) ποιοῦσιν. “ ἔσται ἐποὐρανωὠτικυϑλάννων καὶ τό. Ἐπ ογ- 
586. ὦτε ργδϑίγθηπτη. 

021 
ἀελλάδες φωναί 

Είγῃ. Μ, Ρ. 19... ὅδ: ἄελλα: συστροφὴ ἀνέμου --- καὶ ἄελλαι (ἀελ- 
λάδες ὁοά6χΧ Τιοἰ οι ἰ8) φωναί. παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Φαίδρα. 

6022 
ἄγος 

ἩΘΡγΟΙ.. 1 Ρ. 68: ἄγος" ἄγνισμα (ἀγνισμαὰ πὶ ν᾽άοίπν 604.) ϑὺυ- 
σίας. Σοφοκλῆς Φαίδρα. 

029 
ἄκλεπτοι 

ἩΟΡγ ΟΝ. 1 Ρ. 194: ἄκλεπτοι" οὐ παραλογιξόμενοι, ἀληϑεῖς. Σοφο- 
κλῆς Φαίδρᾳ (φαίδραις οοα.). 

024 
αὐτομύλως 

Πρ γ61ι. 1 Ρ. 627: αὐτομόλως" προδοτικῶς. Σοφοκλῆς Φαίδρᾳ. 
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020 
ἀψεφές 

ΠΟσγοΙ, 1 Ρ. 666: ἀψεφές" ἀφρόντιστον. “Σοφοκλῆς Φαίδρα. 
Αποοᾷ. ΒοΚΙ. Ρ. 4716, 1: ἀψεφές" ἀφρόντιστον. οὕτω Σοφοκλῆς. 

020 
μεμωλυσμένη 

ΟΣ δ᾿, γι 646: μῶλυς " ὃ ἀμαϑής. Σοφοκλῆς δὲ Φαίδρα μεμω- 
λυσμένη. παρειμένη. 

ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ 

Ετπῖοδο ἐσαρορθαάϊαθ ῬΒ.ΒΙο ἃ 5 δά βου Αὐἱβίοίο! θα Ῥοσί. ὃ. 18, 
απθι Ἰοοαπ αἰ{ι] 1 πλτ|5 Ρ. 189, ἘΠ]Μ5] 6 πιβ πιὸ γϑουυὶ ν Ἱτῖ ἔν. 1002. 

027 

νέος πέφυχας" πολλὰ καὶ μαϑεῖν σε δεῖ 
καὶ πόλλ᾽ ἀκοῦσαι καὶ διδάσκεσϑαι μακρά. 

ΤΟΠδμη65 1) 8η1. ροϑί ἴον. Ἐ)6]. οα. Οαἰϑέ, Ρ. 727, 8: Σοφοκλέους 

Φϑιωτίδων (φοιῶὼτ 604.). “νέος -- μαχρά᾽. ν8. 1 οὗ. Μοῃ. τποῃ. 
878: νέος “πεφυκὼς πολλὰ χρηστὰ μάνϑανε. αὶ δορά ἴῃ [0}}. 1) 811. 
γΘΥβιι8, ἀεί τὶ βούλου χρήσιμον προσμανϑάνειν. ἃ ρΥδορτοθδὶβ 5ϑρᾶ- 
ταπᾶῃβ, οϑβί. 

028 

γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ. 
ΟΠ πι5. Ν. Α. 18,19, 3: 864] οἴϊαηι {116 υϑγϑιιδ ΜΟῚ ηιΐηιι5. γοίιι5 

“γέρων --- ἐγώ εἰ ἧι ἰρασοραΐα ΒΌρΠοΟΟΙΪ βογίρίι. ὁδί οι {ἱμιι5 οϑί 
Φϑιώτιδες (φυλετίδες απο Οα541».)} οἱ ἐμ Βαξο]ιὶς ΒΕ ριαὶ (ν5. 193). 

029 
ἡ πατροχτόνος δίκη 

κέχλητ᾽ ἂν αὐτῷ 

Απροᾶ. Β6ΚΚ. ρΡ. 138, ὅ: ὃ ἄν σύνδεσμος συντάσσεται -- ϑαρες 
κειμένοις καὶ ἡ αερουντεριοξο, Σοφοκλῆς Φϑιώτισιν " ἡ ---- αὐτῷ’ 

ΦΤΑΟΝΤΉΗΤΗΣΕΌΤΕΝ ἘΡΌΤΑΙΤ 

[)6 πηγῦμο οἵ. Ῥτοο]. ΟἸΠγθβέομη. ρ. 481: Ὀδυσσεὺς λοχήσας Ἕλε- 
νον λαμβάνει. καὶ χρήσαντος περὶ τῆς ἁλώσεως τούτου. Διομήδης ἐ ἐκ 
“ήμνου Φιλοκτήτην ἀνάγει" ἰαϑεὶς δὲ οὗτος ὑπὸ Μαχάονος καὶ μο- 
νομαχήσας ᾿Δλεξάνδρῳ κτείνει. 

090 
ὀσμῆς μου ὅπως μὴ βαρυνϑήσεσϑέ μου 

Ῥυϊβοίδητβ Ρ. 1169, 11 (γ0]. 2 Ρ. 180 Κν.}): βαρύνομαι καὶ τούτου 

τῆλα. ΘΒΑΕΟ, ΒΒΑΘΜΕΧΤΑ. 10 
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καὶ ὑπὸ τούτου καὶ τοῦτο. Σοφοκλῆς ἐν Φιλοκτήτῃ τῷ ἐν Τροίᾳ 
“ὀσμῆς μου ὅπως μὴ βαρυνϑήσεσϑέ μουῦὔ. ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τῆς ὀσμῆς. 
Ττὰ ἔοτο ὁὀοάοχ Μομδοθηβ185 [οβίθ ὄΡΘΠΡΘΠ1Ο 1 ἴη άττοι. ρΡ. δ᾽. ἢ πὶ- 
ΒΟ ΘΠ ὀσμῆς μόνον ὡς μὴ βαρυνϑήσεσϑέ μου. Ἡΐπς ὀσμῆς 
μόνον ὕπως οἷ. Ξ'ρΘῃΡ6]1π5. 

091 

ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ ϑάνατος λῷστος ἰατρὸς νόσων. 
5100. ΕἼον. 190, 7: «Σοφοκλέους Φιλοκτήτου. " ἀλλ᾽. ---- νόσων. 

λοῖσϑος Ἰ1ὈΣῚ, λῷστος 50Υ1081. 

6092 

μέλῃ βοῶν ἄναυλα καὶ ῥακτήρια 
Π ΡΥ ΟΝ. 2ῬὉ- 1100: ϑακτηρίοις κέντροισιν᾽ ἀντὶ τοῦ ταῖς κώπαις, 

διὰ τὸ ἀράττεσϑαι. καὶ ἐν Φιλοκτήτῃ τῷ ἐν Τροίᾳ “ἡ μέλη -- ῥακτή- 

οια΄, ἀντὶ τοῦ ψοφώδη καὶ ϑορυβώδη. ἄναυδα ναυΐρο, ἄναυλα Βοετρ- 
Κιπθ. ὕουθα δαχκτηρίοις κέντροισιν οὐ 1ρ58, Π151 [Ὁ 110Υ, ΟΡ Οο] θα ϑαηΐ, 
564 6ΟΧ 8110 ἀγδιηδίο ροίϊίδ. 

038. 
δράκοντα 

ἩΘργ οι. 1 Ρ. 1080: δράκοντα: τὸ κηρύκιον. Σοφοκλῆς Φιλοκτήτῃ. 

094 
δουοπαγῆ στόλον 

ἩΘΡΥΟΙ.. 1 Ρ. 1027: δρυοπαγῆ στόλον (δρυοπαγήστολον οο4.})" τὸν 
πάσσαλον. «Σοφοκλῆς Φιλοκτήτῃ. 

095 
ζηλῶ 

ἩΘΒγ οι. 1 Ρ. 1584: ξηλῶ: μακαρίζω. Σοφοκλῆς Φιλοκτήτῃ ἐν 
Τροίᾳ. 

ΦΙΝΕΥ͂Σ ΔΑ ΕΒ 

Τἀοίπθαη Ῥ]ΙπΙἀαυτη Ὡονογόδη ἴῃ ΠΥ ρΡδηΪβίῖ5 ΘΟΡΠΟΟΪ65 
οοτπηηοιηογαν  (ἢ". 582) 5᾽οαί ΤΊ Ι 485. ἃ πονογοα ΟΟΠ]15 Ῥεῖν ἴοβ 
Απίρ. 970. 1)6 ἀπρ]1οῖ5 ῬΠΪΠΟΙ ἀυριχηθηΐο Ὡ1] οοηϑίαί, 504 ρτορὰ- 
ὈΠΠ τον πὸ γο οσπιηῦ 5680]. ἌΡΟ]]. ᾿Πδα, 2. 178: πηρωϑῆναι δὲ λέ- 
γουσι τὸν Φινέα ὑπὸ Ἡλίου. ὅτι πολυχρόνιος εἵλετο μᾶλλον εἶναι ἢ 
βλέπειν. --- Σοφοκλῆς δὲ ὅτι τοὺς ἐκ Κλεοπάτρας υἱοὺς ἐτύφλωσεν 
Οαρϑοὸον (ἐτύφλωσε Παρϑένιον 11. ἸζοΙ] 5) χαὶ Κράμβον. πεισϑεὶς 
διαβολαῖς ᾿Ιδαίας τῆς αὐτῶν μητρυιᾶς. 

090 

οὐδ᾽ ἂν τὸ Βοσπόρειον ἐν Σιχύϑαις ὕδωρ 
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ΤΟΡΠ ΙΑ Πτι5 Βγζ. γ. 179, : Βόσπορος ἐλ. χὸ ἐθνικὸν Βοσπόριος --- 

“Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν Φινεῖ πρδδῳ διὰ διφϑόγγου τὴν πρὸ τέλους φησὶ τὸ 
χτητικόν (κύριον ἀπΐο (ἰανοιμ) “οὐδ᾽ ὧν --- ὕδωρ’. οἵ. Ἐέγιι. ΝΜ. 
οοὐ. ,οββ. Ρ. 890 1 (ἀ αἰδύ,, ἀθῚ1 Τα] 6. πομλθυι ΟΠ]. 

ν 637 
ἀρτυμασι 

Ηορυ οι. 1 Ρ. ὅ60: ἀρτύμασι τοῖς πρὸς τὴν ϑυσίαν εὐτρεπιζομέ- 
[6 

νοις. Σοφοκλῆς φιμεί. Ἰία οοἄοχ: Φινεῖ β΄ (1. ὁ. δευτέρῳ) οἱ. 
ΟΠ πι5. 

Ν 638 
ἀχάλκευτα τρύπανα 

Ἡόβγο]ι. 1 Ρ. θὅ5: ἀχάλκευτα τρύπανα: τὰ Φρύγια πυρεῖα. Σο- 
φοχλῆς Φινεῖ δευτέρῳ (φηνεῖ βω οοά.). 

099 
93 » » 2 »ἭὝ ’ 

““σκληπιοὺ παιῶνος εὐμένους τυχῶν 

ἄν, ΟὈἸπὶ. 686: ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κόρας. ἀ01 ΘΠ] 1ἃ 
ΤΙ θτόσαπι ἀοἰουϊοσιτῃ : ἐκ Φινέως Σοφοκλέους ὃ στίχος. 5561 ἴῃ οοαϊοθ 
γομποίο δᾶ ν. 686 “᾿“σκληπιοῦ παιῶνος εὐμενοῦς τυχών δΔιαδονιρίθπη: 
ἀντὶ τοῦ εὐμενεστάτου. ταῦτα δὲ ἐκ τοῦ Φινέως Σοφοκλέους ἔλαβεν. 
Θυδο 5ηθ ἀπθϊο νοτὰ οϑί Ἰθοίϊο. 

040 

βλέφαρα κέκλῃταί γ᾽ ὡς ἱκαπηλείου ϑυραι) 
ῬΟΙῸΧχ 7, 198: τὸ δὲ τῶν καπήλων ἐργαστήριον καπηλεῖον εἰρή- 

κασιν οὗ κωμφδοδιδάσκαλοι. καὶ τὸ κωμῳδούμενον ἐν Σοφοκλέους 
Φινεῖ ς βλέφαρα --- ϑύραι᾽. γ] δ᾽ Α. ψοῖρα ὡς καπηλείου ϑύραι 
ΟΟΙΉΪΟΙ ρορθίδθ 6586 βαβρίοου. ΟΡ Ο0165 ατϊα αἰχίθβο ν᾽ ἀθδίι, 58- 
ΘΔΟΙΟΥΘ5. ν τὴ Θχαπγδηΐ. 

041 

νεκρὸς τάριχος εἰσορᾶν Αἰγύπτιος 
Αἴ. ΠΠΙ γ. 119 Ο 46 ν. τάριχος: Σοφοκλῆς τ᾽ ἐν Φινεῖ " νεκρὸς 

-- Αἰγύπτιος". 
; ; 042 
ἀπενῶωτισαν 

Ηρ βυοῖι. 1 Ρ. 437: ἀπενώτισαν: ἀπέστρεψαν τὰ νῶτα. Σοφοκλῆς 

Φινεῖ (φι ἢ ὁ04.). 

043 
καταρράκται 

: ΗΝ 
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ΗΘ 5 ΟΠ. 3 Ρ. 182: καταράκτης᾽" ὀχετός. ϑύαξ. καὶ ὃ ἀετός. Σο- 
φοκλῆς “αοχόωντι (λαοχόοντι οο4.). καὶ τὰς ᾿“ρπυίας (καὶ ταρ- 
πυίας 604.) ἐν Φινεῖ (φίνη οοἀ.). 

044 
χηρίωμα 

Ἠόβυομ. 2 Ρ. 350: κηρίομα (χηρίωμα 5 411η}.}" ὑμέλημα, (λήμη εξ: 
ῬΙμαουζι5). ἔστι γὰρ τὸ κηρίον. ὁ (ὃν οο4.) προσεικάξει τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς τῶν Φινειδῶν (φινιδῶν οοά.). Ηαὰὸο τοί ῬοΥρου. 

040 
μάστακας 

Ἐπ. Οα. ̓ . 1496, 58: ἐν δὲ δητορικῷ λεξικῷ εὕρηνται. καὶ μά- 
σταλὲς αἵ φὐνύς ἴα καὶ λέγεται κεῖσθαι τοῦτο παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐν Φινεῖ. 
Ῥμοί. Τι6χ. Ρ. 348, 18: μάστακας" τὰς ἀκρίδας. Σοφοκλῆς. 

ΦΟΙΝΙΞἙΙ͂ 

640 
κύναρος ἄκανϑα πάντα πληϑύει. γύην 

Αἴ. ΠΡ. 70 Α: κινόρα. ταύτην ΦΟΡΕΙ͂ ἐν Κολχίσι κυνάραν 
καλεῖς. ἐν δὲ Φοίνικι κύναρον " κύναρος --- γύην᾽. Ἐπιϑί. θα. Ῥ. 1822, 
17: ἀπὸ κυνὸς λέγεται συντεϑεῖσϑαι παρὰ “Σοφοκλεῖ. καὶ ἡ κύναρος 
ὄκανϑα, ἡ καὶ κυνάρα. Αἴ. ΗΠ Ρ. ΤῸ σ: Δίδυμος δ᾽ ὁ γραμματικὸς 
ἐξηγούμενος παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ τὸ κύναρος ἄκανϑα " ἑ μήποτε’ Φῆσί 
“τὴν κυνόσβατον λέγει δια τὸ ἀχανϑῶδες καὶ τραχὺ εἶναι τὸ φυτόν᾽. 

047 
ὑπόστασις 

οοΥδοβ Ἡτϊρί: ϊοοῖ; 8,1}. 44 Ὁ: Εἰρηναῖος δ᾽ ὃ γραμματικὸς 
ἐν τῷ κατὰ στοιχεῖον ᾿Δττικιστῇ καὶ βάρβαρον ἀποκαλεῖ λέξιν (56. 
ὑπόστασιν) - παρὰ μὲν γὰρ Σοφοκλεῖ ἐν Φοίνικι ἐνέδραν σημαίνειν 
τὴν ὑπόστασιν. παρὰ δὲ Μενάνδρῳ τὰ καρυκεύματα. ΗῚ5 τιδτι8 οϑί 
1]. ῬοΠαχ Η!ρί. ΡΠγ5. Ρ-. 876: τὸ δὲ τῆς ὑποστάσεως σπανίως μὲν 
ηὕρηται. ἐπὶ δὲ τοῦ νῦν σημαινομένου οὐχ εὕρηται ὅλως παρά τινι" 
παρὰ γὰρ μὲν ἸΣοφοκλέούξ᾽ φασίν. ἐπὶ τῆς ἐνέδρας εἴρηται. 

᾿ θ48 
φορβὰς γυνὴ 

Εαβί. Π. Ῥ. 1088, 85: φορβὰς γυνή. παρὰ Σοφοκλεῖ. φασίν. ἐν 
Φοίνικι ἡ πολλοῖς προσομιλοῦσα τροφῆς χάριν. 

ΦΡΙΞΟΣ 

Μγίμα ἴῃ Ἡγρίηὶ Ῥοοί, Αϑίν, 3, 30 Ρ. 466 γΟρρθυ556. 510] νυ βιι8 
οϑί ΥΥ δ! οἴκουτιβ, 
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049 

ὅρια κελεύϑου τῆσδε γῆς προαστίας 

θέορδδαα Βγχζ. Ρ. 140,1: ἄστυ --- προαστία γῆ ἐν Φρίξῳ Κῶν. 
κλέους “ὅρια --- προαστίας". 

000 

κυνηδὸν ἐξέπραξαν κνυξούμενον 
Εέγηα. απά. ρΡ. 380, 48: κνυξῶ --- ἐξ οὐ καὶ τὸ κνυζηϑμός --- καὶ 

πάλιν Σοφοκλῆς Φρίξῳ (Ἰία οοά. Ῥατγῖβ. 3636 ἴπ Αποοᾶ. Ῥαγβ. νοὶ. 4 
Ρ. 78. 83, φροίζω οοά. απ. ) ἑκυνηδὸν ἐξέπραξαν κνυξόμενον (χνιξού- 
μενον οοᾶ. Ῥαυὶβ.)". κυνηδὸν ἐσπάραξαν οἷ. Ἰ)οῦν., κυνηδὸν ἐξέκρα- 
ἕξαν ὡς κνυξώμενοι ΒΙοιῆ 614. Ῥμοί. Ιμὸχ. Ρ. 187, ὃ οἱ 4: κύνβη;" 
πλοίου εἶδος. Σοφοκλῆς. κυνηδόν" ὡς κύων. ψυ κύμβη" πλοίου 
εἶδος. κυνηδόν: ὡς κύων. Σοφοκλῆς. 5υαδὶὶ ΒΙοιμΠο614. 

001 
ἀφελής 

Απεϊαίί. Ρ. 83, 38: ἀφελής. Σοφοκλῆς Φρίξῳ. 

ΦΕΎΤΣ 

1)6 ὅοβοὶ. Αθβοῖ. Ῥύοτυη. 486 γνἱάθ Αθβοθυ]. ἔν. Ρ. 38. 

052 

τοὺς εὐγενεῖς γὰρ κἀγαϑούς. ὦ παῖ. φιλεῖ 
Ἴάρης ἐναίρειν- οἵ δὲ τῇ γλώσσῃ ϑρασεῖς 
φεύγοντες ἄτας ἐχτός εἰσι τῶν κακῶν" 
Ἴάρης γὰρ οὐδὲν τῶν κακῶν λωτίζεται. 

Βίο"Ὁ. ΕἾοΥ. 8. ὅ: «Σοφοκλέους Φουγῶν. “τοὺς εὐγενεῖς --- κακῶν 
λογίζεται. 8.80]. ΒῚ, Π. Β, 888: φϑισήνορα] ΄άρης --- ληΐζεται 
(γ8. 4). νβ. 2 συναέρειν) ἐραῤρευν δ, μη. 866. οἱ οοἀά. Ξ΄ομον . νϑ8. 4 
οὐδένα ὅ.Πο]. Π. ληΐζξεται ϑ6Πο0]. 1]. » λογίζεται ὅίον., λωτέξεται Ὁ. 
ΚΘ παβ οἱ Οοπϊηρίοῃ. 

Ἀ ΊΟΣΙΕΙΕΣ, 

ΘΟΡΠΟΟ]15. νϑβεϊσια Ἰορῖββ νἱαθίαν Ῥδοανῖιβ ἴῃ ΟἾγυβ6, οατ8 
ἀγδηηαί5. ἀυρττηθηίθτι ΝΘΚίαβ Οραβο. ν0]. 1 Ρ. 91 σοπίθοϊξ δῦ Ηγ- 
Θἵπο ἔφ. 191 ἐγδαϊξατη 6556. Εουΐαββθ ππὸ γοίογθηθτη οϑί ἔν, 664. 

059 

ὦ πρῷρα λοιβῆς Ἑστία. κλύεις, τάδε; 
ΞΘ]. οοά. γῃ. σ. γεβρ. 846: τῇ, γὰρ Ἑστίᾳ τὰς ἀπαρχὰς ἔϑος 

ἣν ποιεῖσϑαι. καὶ Σοφοκλῆς ἐν Χρύσῃ “ ὧ πρῷρα --- τάδε: ἐστι το 

Ἕστία) οοά. οῃ. γερὰ ῬΥΪτιᾶ 5116 Άθυ]αο ΠΟΠΉΪΠΘ αἰτοσιμαναιν ἴῃ 
Κ΄9Π0]. Ῥιμα, Νοι, 11, δ: καὶ Σοφοκλῆς “ ὦ πρώρα λοιβῆς ᾿Εστία᾽", 
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054 

. μακέλλῃ Ζηνὸς ἐξαναστραφῇ 
Κ6Π01]. ΑΥν. Αν. 1340: τοῦτο φησὶ παρὰ τὸ Συοφύκλειον ἐν Χρύσῃ 

(Σοφόκλειον χρυσῇ 11 γἹ, ὁοΥΤΟΧΙΐ ΒΥ ΣΟ ει) “μακέλλῃ ᾿-" ἐξανα- 
στραφῇ. Αὐβιορ]ιατῖϑ, σγουρὰ πᾶθο βαηΐ: ὅπως μή σου γένος πανώ- 
λεϑρον Διὸς μακέλλῃ πᾶν ἀναστρέψῃ Δίκη. 

θῦ0 
» Ἃ “ -»Ὕ - , 

τοιοῦτος ὧν ἄρξειξ τοῦδὲ τοὺ χρέως 
Κ΄6Π0]. Αν. Βίδῃ. 191: κρεῶν τος ̓ “φίσταρχος φησὶν ἐπὶ τῶν σωμά- 

τῶν λαμβάνεσϑαι͵ πολλάκις. καὶ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ ἐν Χρύσῃ " τοιοῦ- 
τος ---- κρέως᾽. ἄρξειε οοα. 1,81, ,. ἄρξει ΠΥ, ἄρξεις ΑἸΑ. 

050 

ἐγὼ μίαν μὲν ἐξιονθϑίζω τρίχα 
ΑΡΟ]]. 1ι6χ. Ησομι. Ρ. 868: ἰονϑᾶδος ---- τὰς γὰρ τῶν τριχὼν δίζας 

ἰόνϑους λέγει Σοφοκλῆς ἐν Χρύσῃ " ἐγὼ --- τρίχα’ (τρίχας δηΐο Ὑ1]: 
[ο15.). οἵ, Ἠοϑγοῖ. 1 Ῥ. 1296: ἐξιονϑίζω [ἐξεον δίξω] τρίχα - ἐκδίδωμι. 
ἔστι γὰρ ἴονϑος δίζα τριχῶν ἡ ὑπερέχον (ὑπερέχων ἀπία Ἡ. 816- 
ῬΠ ΔΙ 1η). 

057 
ἐσχάρα 

ΑμηΟΗ.. γΑ]οΚ. ρ. 84: παρὰ δὲ Εὐριπίδῃ ἐ ἐσχάρα ἀντὶ τοῦ βωμοῦ 
κεῖται ἐν Πλεισϑένει -- καὶ Σοφοκλῆς ἐν Χρύσῃ. Ἐπιϑί. Οα. ρΡ. 1564, 
32: Σοφοκλῆς δὲ καὶ ἀντὶ βωμοῦ οἶδεν ἐσχάραν. 

Ὁ ΤΙΝ 

ΟΡιίου μαϊπ5 ἀγαγηδῦῖϊθ πηθυηϊηἶ ΤΟ η 65 106]... ν. ΔΘΒῸΠ, ἔν, 275. 

θῦδ 
ς ’ Γ , 3, 9 δὲ Χ 
ὑπέρ τὲ πόντον παντ ἐπ ἔσχατα χϑονος 

΄ “» 3 

νυκτός τε πηγὰς οὐρανοῦ τ᾽ ἀναπτυχὰς 
Φοίβου παλαιὸν κῆπον 

δίσαῦ. ΝΠ] νη. 295: οὐδὲ γὰρ εἴ τινα “Σοφοκλῆς τραγή θεῖ περὶ τῆς 
᾿δρειϑυίας λέγων ὡς ἀναρπαγεῖσα ὑπὸ Βορέου χκομισϑείη " ὑπέρ τε --- 
κῆπον". ν5. ἃ Φοίβου τε Ἰῖρτιϊ, «Φοίβου Ἡ]οντηδππτι5. 
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τον, θ59 
αἀρυϑμὼν 

ἅ) ὦ 

ον οι. 1 Ρ. 5661: ἀρύϑμων ἀσυμφώνων. Σοφοκλῆς αἰγί. 816 
οοάοχ; Μαβυσιβ “Δ ἰγέσϑῳ. Τιπἀονῆπ ααὶλ Δ ἰγεῖ δαὶ Αἰϑίοψιε 5ου1- 
Ὀομάππ βυιδριοδίαν, 4ἴϑωνι ργοροβαϊ ΒουρΚ 5. 

6000 

ἐμοὶ δὲ λῷστον αἷμα ταύρειον πιεῖν 
καὶ μή γε πλείω τῶνδ᾽ ἔχειν δυσφημίας. 

ΑΥ. Ἐᾳ. 88: βέλτιστον ἡμῖν αἷμα ταύρειον πιεῖν. ἃὉ1 ὅ6Π.0]. νϑ8- 
84: ἔστι γοῦν ἀπὸ Σοφοκλέους Ἑλένης "ἡ ἐμοὶ ---- δυσφημίας. Υ5.1 
αἰουί βπϊάδο Υ. νῶιν: περὶ Θεμιστοκλέους ουν Σοφοκλῆς φησίν " ἐμοὶ 
- πιεῖν. ταύρου γ᾽ ἐχπιεῖν 3901]. Ατν., ταύρειον πιεῖν 445 οἱ 
Ατ. νϑ. Ὶ μήτε οοά. Θ. μή γε οοίονϊ Π|ΌΥῖ, μή τε ΘΙπἀονῆϊμβ. τηῸ Χ 
πλεῖον οοἄ. Θ. πλείω ΕΑΕῚ Οοττγθοίϊο δαἀιηοάπηῃ ᾿ποοτία. Ὑιάοθίαν 
Ιοοι5 δα Ἑλένης ἀπαίτησιν τοογοηατι5 6586. 

061 
φενακίζειν 

ατδμητη. οοά. Τλανπιδία. ἴῃ Αοί. Μόοπδο. νο]. 2 Ρ. 515: ἔστι δὲ 
τὸ φενακίζειν εἰπεῖν καὶ περὶ τοὺς φήληκας" Σοφοκλῆς ἐν Ἰάμβη: καὶ 
φήληκας δὲ φαμὲν πλανῶντας (πλανῶνας οοά., ΘΟΥΡΟΧΙΪ ὙΥ ον βου) τὴν 
ὄψιν ὡς πεπείρους. ΤΊα]τ5. ἀγαπηδίῖβ οογγαρίαβ:: ἐν Νιόβῃ οἱ. ἨοΥ- 
ἸηϑηΠτι5., τ] ἐν ᾿μύκῳ νἱἀοίαν Ἰορ θη πη. 

0602 

τοὺς δ᾽ αὖ μεγίστους καὶ σοφωτάτους φρενὶ 
δε ΣΡ Ἣν πα" “ἶ ἡ ἐν 

τοιουσδ᾽ ἴδοις ἂν οἷός ἐστι νῦν οδὲε, 

καλῶς κακῶς πράσσοντι συμπαραινέσαι" 
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[ἰκὴ Ἀ , 9 Ἁ ν᾿ » Χ ἃ 

ὅταν δὲ δαίμων ἀνδρος εὐτυχοῦς τὸ πρὶν 
μάστιγ᾽ ἐρείσῃ τοῦ βίου παλίντροπον, ὕ 
τὰ πολλὰ φροῦδα καὶ καλῶς εἰρημένα. 

ὅΤΟὉ. ΤΊΟΥ: 114, 6: Σοφοκλέους Οἰδίποδι (ον ὙΊπ40}0.). “τοὺς ᾿ 
- εἰρημένα᾽. γ8.1 ἂν ΠΌτῚ ρ]ονίαπθ, αὖ Β. νβ5. 4 δὲ] δ᾽ ὁ Β. ν5. 
πλάστιγγ᾽ ῬτοΟΌΔΌΠΙοΥ οἱ. Ἐ]]Θ μαι. Τιαίϊπο Ἰοστη ἰμ ον υ θαι ἐμι 
ΟἸοοτο Γα5ο. 8, 39, 71: ἠαφχιιο ΟἸϊοιι5 116 αρμα δορλοοσίοηι, χιῖ Ἵ οἰαηιο- 

ηθηι απίθα αἰ6 δηϑήκεν γιογίο σοηϑβοϊαίιδ ο58οί, 18. σιίην αἰαϊδδοί αἰ6 δεῖ, {γα- 

Οἰιι5 ὁδί. 66 ομῖν8 σοηιηνμίαία πιθη6 516 οί": 

η66 ν67Ὸ0 ἑαπία ργαραϊίιδ5 δαρϊθηία 
γιιίδχιίαηι 6δί, χιῖ αἰϊογιίηι ἀθ7 "μη αλην (ἰοί15 αἰ όυα}}5 
πο Ἰάθηι, οἰι (ΟΥ̓ μια ηιμίαία τηιρθίμηι 

οοπνογίαίΐ, οἰα(6 διϑίία {γαηραίμ7 δια; 
εἰ {{|ὰ ααἱ αἴΐος αϊοία οἱ ργαδοορία θαοϊααηί. 

Ηΐπς ἴῃ ϑίορθαθο Οἰλεῖ ργὸ Οἰδίποδι οἱ. ατούϊαβ. ὙΝ ΘΙ οκουαθ. δὰ 
ΤΙ ΘΙΙΟΥ ΠῚ γ ΘΥ51|5 τ οὐξ 10. 

609 

ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐχποδὼν φίλοι. 

Κ΄0Π0]. ΑὐἸβ1α. Ῥ. 86: Σοφοκλέους ὃν ἐν Οἰδίποδι τοῦτο εἰς παρ- 
οιμίαν ἐπεκράτησε τὸ “ φίλου κακῶς πράξαντος ἐκποδὼν φίλοι". θά. 

Ρ-681: ὥσπερ καὶ τὸ “ φίλου --- φίλοι’ Σοφοκλέους ὃν παροιμιῶδες γέ- 

γονε. Ηδηὸ βουἸρίπγδιῃ Ῥγϑοῖνιῦ ΑὐἹβύιάθβ ν0]. 1 Ρ. 180: οὐ γὰρ ἐχκ- 

ποδὼν εἶναι κατέδειξε φίλου κακῶς πράξαντος. 1014. Ρ. 486: τὸ πα- 

λαιὸν ῥῆμα ἐξηλέγχϑη ψευδῶς ἔχον. τὸ κακῶς πραξάντων λήϑην εἶναι 

παρὰ τοῖς φίλοις. Οἴου αποίατιοί οἸλἾβ580 ΡοΘίδθ οἱ [θυ] 6 που 6 
νουϑιη αἰἴουαπί, ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος Βουι θα : νὰθ ὅ0Π0]. 
ΟΡ". ἘΠ. 188 (ον, ϑα14. νν. οἰκονομῶ οἱ ὑπερίσταται) ὅ6110]. Ἐϊπν. 
ῬΠποοη. 4038 ΖοποὈ. 1, 90 Τ᾿ οροπΐδη. 1, 79 (οοά. Ψιμπά. 1, 45) Οατορ. 
Ογρι. 1, 60 (οοά. Μοβα. 1, 57) Μδοδγ. 3, 6 Μρῃ. τποῃ. 35 14. νν. 
ἀνδρὸς γέροντος οἱ ἐκποδών. ἘΧ Ἐλατ ρ αἰΒ Οδάϊρο νϑύβιπ ρου αχη 
6886 οἱ. ψηρον Ῥαγδά. 60. Ρ. 874. 

004 

τὰς Ἑκαταίας μαγέδας ἤρρκων 

ῬΟΙΠχ 6, 88: ἔστι μέντοι καὶ τὸ τῆς μαγίδος ὄνομα παρὰ Σοφο- 
κλεῖ ἐν χρήσει τὰς ̓Ἑκαταίας μαγίδας δόρπων". οἵ. 10, 81: ὡς παρὰ 
Σοφοκλεῖ εἴρηται “τὰς - δόρπων". ΤΟΙ] ἴπι5. ἴῃ ΡΙοί. ΒΙΌ]. φ᾿ 588 
Ρ10: ἡ μαγίς ἀντὶ τῆς «τραπέζης Αἰγύπτιον δόξει καὶ παντελῶς ἔκ- 
ϑεσμον᾿ Ἐπίχαρμος δὲ ὃ Δωριεὺς καὶ Κερκίδας. ὃ μελοποιὸς ἐπὶ τῆς 
αὐτῆς διανοίας ἐχρήσαντο τῇ λέξει, καὶ μὴν καὶ ὃ ̓ “ττικὸς Σοφοκλῆς. 
Τη ῬΟΙΠοῖ5 Ἰοθο χρήσει οοΥνγιρίθπμπ νἱἀϑίιν, Κρίσει ΒεαποΚία8, Χρύσῃ 
Π1ιηἀογῆαρ, 
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θθὃ 
Ἁ Ἁ , 

τὸ πρὸς βίαν 

πίνειν ἴσον πέφυκε τῷ διψὴν βίᾳ. 
-» -» ς 

ΑΕ. Χ Ρ. 458 Α: καὶ ὃ Σοφοκλῆς δὲ ἐν κ᾿" σατυρικῷ φησὶν ὡς 
βίᾳ". ἐν σατυρικῷ ΑΒ, ἐν... σατυρικῷ Ῥ. ν5. 3 ἴσον 

κακὸν θεῖ, κακὸν ἀο]ονὶ οαπη Βοιίο. σχό βίᾳ 5050 ]1ο θα ν ἄγαν 
Ἰοροπάπιμ ο586, κακόν ρυδοίου: ΜοΙμοἸκῖτι5. 

000 

-- 

ἀρραγὲς ὄμμα 
ἨἩοβγοῖι. 1 Ρ. 549: ἀρραγὲς ὄμμα" οὐ δακρῦον. ᾧ τρόπῳ φαμέν 

“χατερράγη μου δάκρυον". Σοφοκλῆς σατυρικῷ (σατυρίκῳ ὁο046Χ). 

0607 

μισῶ μὲν ὅστις τἀφανὴ περισκοπεῖ 
ΑΟΠ11165 Γαΐ. 1888. δα ῬΊιδοι. ἴῃ Ῥρίανι: ΥΊδ8η0]. Ρ. 1231] Α: 

“ Μισῶ --- περισκοπεῖ᾽. φησὶν ὃ Σοφοκλῆς. ϑοπίοῃξα Ἰοοΐ απο 
ἕπου αἰνίπατο Ἰιοθὲ οχ Επηΐο ρ. ὃ5 δᾶ. ἘΠΡΌ.: φιοί ὁ8έ αηίθ »εάες 
πθηῖο ϑρθοίαί,, Θαοἴϊ βογμία ὩΣ “»ίαραϑ. οἵ, ἘᾺΡΟ] 5. Οὐοπι. 3 Ρ. 490: ἀλα- 
ξονεύεται μὲν ἁλιτήριος περὶ τῶν μετεώρων - τὰ δὲ χαμᾶϑεν ἐσϑίει. 
ΑὐἹβίορ!ι. Οὐοπι. 3 Ρ. 1190 : ὃς τὰ μὲν ἀφανῆ μεριμνᾷ:- τὰ δὲ χαμᾶϑεν 

ἐσϑίει. Ῥ]αί. ΤΠθδοί. Ρ. 1744: ὥσπερ καὶ Θαλὴν ἀστρονομοῦντα, ὦ 
Θεόδωρε, καὶ ἄνω βλέποντα. πεσόντα εἰς φρέαρ Θρᾷττά τις ἐμμελὴς καὶ 
χαρίεσσα ϑεραπαινὶς ἀποσχῶψαι λέγεται. ὡς τὰ μὲν ἐν οὐρανῷ προ- 
ϑυμοῖτο εἰδέναι. τὰ δ᾽ ἔμπροσϑεν αὐτοῦ καὶ παρὰ πόδας λανϑάνοι 
αὐτόν. ΑΒΕρΡαοΥ 5᾽άοι. Απίῃ. Ῥᾷ]. 7, 172: τὰ κατ᾽ αἰϑέρα λεύσσων 
τοὺν ποσὶν οὐκ ἐδάην πῆμα ἡϑλινθύμενον: 

0608 
πᾶς προσκυνεῖ δὲ τὸν στρέφοντα κύκλον ἡλίου 

ΑΘΒΠΠ165 Τί. βᾶρ'. δα ῬΙιδοπ. ἴῃ Ῥθίαν Ὑυδη0]. Ρ. 122 Ε': Σο- 
φοκλῆς δὲ εἰς ᾿4τρέα τὴν εὕρεσιν ἀναφέρει λέγων " πᾶς --- ἡλίου᾽. Ἐκ 
Αἴτθο ἀτγαμηαΐθ νϑύβιτη Ῥϑεϊατη 6586. ΘΟῃ] Θοϑυτηΐ, 

069 

πῶς ἂν οὐκ ἂν ἐν δίκῃ 
ϑανοιμ᾽ ἄν; 

Απθοά. ΒΕΚΚ. Ρ. 128,28: καὶ δὲς καὶ τρὶς υθαν ται. αὐτῷ (5ο. τῷ 
ἀν) ἐν Ἀμμ συντάξει. ὡς παρὰ “Σοφοκλεῖ εὕρηται “πῶς ἂν --- 9ά- 

νοιμ᾽ ἂν: 
6010 

ἀείξζως γενεά 
Απρϑοᾶ. Β6ΚΚ. ρ. 847, 35: ἀείξζων ---- Σοφοκλῆς δὲ τὴν εὐϑεῖαν 

εἶπεν " ἀείξως γενεά". 
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ι 071 
αἀείξων ἕλκος 

Αποοᾶ, ΒΟΚΚ. Ρ. 347, 80: ἀείζων πένϑος ἐρεῖς, ὡς Σοφοκλῆς ἀεί- 
ζωον (ἀείξων Τ)1π4.) ἕλκος. 

072 
ἀϑέμιστα καὶ ἀνόσια δρᾶν 

Αποοᾶ. ΒΟΚΚ. Ρ. 8ὅ8, ὅ: ἀϑέμιστα καὶ ἀνόσια δρᾶν Δείναρχος 
εἶπε καὶ “Σοφοκλῆς. Θιδ8 Ῥορίδθ νϑυθα ἔπου]ηῦ ΠΘΒΟΙτητι5, ἔογυίδ556 
ἀνόσια κἀϑέμιστα δρᾶν. 

079 
τίσις δ᾽ ἄνωϑεν εἶσιν αἱματορρόφος 

Αποορά. ΒΕΚΚ. Ρ. 862, Ὡ5:: αἱματορρόφον. Σοφοκλῆς “τίσις δ᾽ 
ἄνωϑεν ἐστὶν ἡ αἱματορρόφος". Οοτντοχὶ ΒΟΚΙΚοΥ. 

0714 
ἀκόλαστον σῶμα 

Αποοᾶ, ΒοκΙκ. ρ. 367, 30: ἀκόλαστος ὄχλος Εὐριπίδης (Η6ο. 607) 
εἶπεν. ἀκόλαστον δὲ σῶμα Σοφοκλῆς. 

070 

σπουδὴ γὰρ ἡ κάτ᾽ οἶκον ἐγκεκρυμμένη 
οὐ πρὸς ϑιμιφαίθι οὐδαμῶς ἀκουσίμη. 

ΔΑπῃροά. ΒοΚΚ. Ρ. 878, 3: ἀκουσίμη" ἀντὶ τοῦ ἀκουστή. “Σοφοκλῆς 
“σπουδὴ γὰρ --- ἀκουσίμη". ν5.1 σπουδὴ τοδί ΒΒ κίκουο οοᾶ., σπονδὴ 
ρα. Βυπηοῖπιβ, ἔουίαβ86 ποῦ δὴ γὰρ -- ἀνμουοίμῃ: δε ιολ ταν. γ8. 3 
προσϑυραῖον ἐδᾶ. , πρὸς ϑυραίων Βυπποῖκπιδ. 

070 

ἐξαίρετον τίϑημι τὴν ἀκουσίαν. 
Αποοᾶ. ΒΚ. ρΡ. 878, 14: ἀκουσία: τὸ πρᾶγμα. Σοφοκλῆς " ἐξαί- 

ρετον --- ἀκουσίαν᾽. 

0177 

ἀντάρης νυκτερὶς ὄψεσιν 
Αποοά. ΒΚ. Ρ.407, 12 οἱ δά: ἀντάφης νυκτερὶς ὄψεσιν φησὶ 

Σοφοκλῆς. ἀντήρης νυχτεραῖς ὄψεσιν οἷ. ἘΠ]ΘΙ ἀ ἴπ|5. Ῥᾶνιιι. ρτοθᾶ- 
ΠΟΥ. 

078 

ἈΑποοᾶ. Βοῖκ. Ρ. 414,2: εἶναι δὲ καὶ νεκυομαντεῖον ἐν τῇ Τυρση- 
νίᾳ λίμνῃ Σοφοκλῆς ἱστορεῖ. οὗ, Τίσι. Μ. Ρ. 116 ὀχίν., Ὁ] νουρα ἐν 
τῇ --- ἱστορεῖ τηλ]6 ΟἸηΪπ5ἃ βαηῦ, 

079 

οὐχ ὅπου λαμπάδες εὐνούχοις ὄμμασιν 
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Απορά. ΒόΚΚ. Ρ. 876: εὐνούχους δὲ Σοφοκλῆς καὶ τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς τοὺς εὔνεις καὶ μὴ “μετασχόντας ὕπνου. τουτέστι τηροῦντας (Ὁ) 

οὐχ ὕπου λαμπάδες εὐνούχοις ὄμμασιν. ΝΟ; οΧχροάϊο. 

080 
ῥήξασα κίρκους 

Δηροά. Οχοπ. 10.398, 11: (κρέκος) ἐν ὑπερϑέσει κίρκος. “ δήξασα 
κέρκους᾽ παρὰ Σοφολλεῖ. 

081 
οἴμοι λέλημμαι 

Αποοᾶ. Οχοι. 1 ρ. 368, 35: τὸ παϑητικὸν λέλημμαι. «Σοφοκλῆς 
“ οἴ μοι λέλημμαι᾽. 

682 
ἐτῆρας ἀμνοὺς ϑεοῖς ἔρεξ᾽ ἐπαχτίους 

Αμποοᾶ. Οχου. 4 ρ. 339, 30: τὸ ἐτήρ παρὰ τὸ ἔτος: Σοφοκλῆς 
“ἐτῆρας ἄμνους ϑεοῖς ἐρέξας ἐπακχτίοις᾽΄. γράφεται δὲ καὶ εὔειρας. 
ΟοΥτοχὶ 1,. θ᾿ ἀοΥῆμπ5. 

θ89 
ΑπΕΡΠαπο5 (πη). ὃ Ρ. 8) ἴῃ ΑΙΠ. ΕΧ Ῥ. 896 Β: 

καὶ πρῶτα μὲν 
αἴρω ποϑεινὴν μᾶξαν. ἣν φερέσβιος 
4ηὼ ἢ) βροτοῖσι χάρμα δωρεῖται φίλον" 
ἔπειτα πνικτὰ τακερὰ μηκάδων μέλη. 
χλόην καταμπέχοντα. σάρχα νεογενῆ. 

Τη ἷθ ἐγαρίοὶ ροθίαθ ἐπτηοόύθὰ [πα] ἔδοι]θ οὐαὶ οοηϊθοΐιγα 8586- 
41; Πς δπσει ΤΙΔΘΥῚ ἸΟΟ ΠῚ ΔΡρατοῖ ΟΧ 15 4πδο βαθιοϊαπέαν : τέ λέ- 

γεις ; --- τραγῳδίαν περαίνω Σοφοκλέους. 

084 

οὐ γάρ τι νόϑος τῷδ᾽ ἀπεδείχϑην, 
ἀμφοῖν δὲ πατὴρ αὑτὸς ἐχλήϑη: 
Ζεὺς ἐμὸς ἄρχων, ϑνητῶν δ᾽ οὐδείς. 

Αὐἱϑίοί. Ἐπ}. Ἐπά. 7, 10 Ρ.1345 ἃ 87: ἣ δὲ τῶν ἀδελφῶν (5ο. φιλία) 
πρὸς ἀλλήλους ἑταιρικὴ μάλιστα ἡ κατ᾽ ἰσότητα. “οὐ γάρ τι --- ἐμὸς 
ἄρχων." ταῦτα γὰρ ὡς τὸ ἴσον ζητούντων λέγεται. ν5. 1 ἀπεδείχϑη 
ναϊρο. ν8. 3 αὐτὸς Ἰοροθαΐαν. ν5. 8 ϑνητῶν δ᾽ οὐδείς Δα 4141 οατῃ 
Βουρίκῖο 6 ῬΒΠΟΙΪΒ Πιά. νο]. 2 Ρ. 448. πη 46 δα οἴο 6 πὰ ἸΟΟΪ ΘΟρΡΊΙΟΒοΙ- 
ΠΉΤ5 : ἀναφϑέγξεται γὰρ ἐκεῖνο τὸ Σοφόκλειον οὐδὲν τῶν Πυϑοχρήστων 
διαφέρον “ ϑεὸς ἐμοὶ (ἐμὸς οοα. Μ64.) ἄρχων, ϑνητῶν δὲ οὐδὲ εἷς". 

Ἔ) Τίᾳ Οαβϑαθοησβ, “Ζημήτηρ ᾿ἰρτί, 
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θ8 

[ἐπικαιόμενος τῷ Ἡρακλεῖ] - 
ἀνακειμένῳ μέσον εἰς τὸν αὐχέν᾽ εἰσαλοίμην 

πἘΠῚ. 1 Ρ. 28 1): κατακεῖσϑαι δὲ λέγεται καὶ καταχεκλίσϑαι. --- 
ἔστι δὲ εὑρεῖν καὶ ἐπὶ τῆς ἐννοίας ταύτης͵ σπανίως. τὸ ἀνακεῖσϑαι. σά- 
τυρος παρὰ Σοφοκλεῖ τοῦτο φησὶν ἐπικαιόμενος τῷ Ἡρακλεῖ “ ἀνακει- 

μένῳ -- εἰσαλοίμην᾽. ὝοΥθᾶ ἐπικαιόμενος (ἐπικείμενος οἱ. ἘΠΠ|6ἤ αι.) 
τῷ Ἡρακλεῖ πο ΟΡ ΠΒΟΟ]15 ΒαβΡΊΘΟΥ 6556, ΟἿ πππο ἐΡῚθπὶ 50] θπί, 
56 Αἰπρηδοὶ. Ἡρυοα] 15 δα ΔΘ δΥΠ 6556 Ἰοοστη ΘΟμΙΘοΙΐ Βυιη- 
ἜΚ 5. ΒΘβρίοθυθ ἴνπιὸ νἱ ἀούαν ΑὐἹβε! 65 νο]. 2 Ρ. 400: ἤδη δέ τις καὶ 
σάτυρος τῶν ἐπὶ σκηνῆς κατηράσατο τῷ Ἡρακλεῖ. εἶτά γ᾽ ἔκυψε προσ- 
ἰόντος κάτω. 

686 

ὦ γλῶσσα, σιγήσασα τὸν πολὺν χρόνον, 
πῶς δῆτα τλήσει πρᾶγμ᾽ ὑπεξελϑεῖν τόδε; 
ἢ τῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἐμβρυϑέστερον, 

ὑφ᾽ ἧς τὸ ἤρύσν ἐχκφανεῖς ἀπτώνύώμ 

ΑΙ.1 .Ρ. 88 σεῖο γλῶσσα - ἀνάκτορον᾽". φησὶ Σοφοκλῆς. ν5.1 
ὦ ΒΟΙ), εὖ ΥΙ,. ν5. 3 τλήσῃ 1101]. ἐπεξελϑεῖν Βταποκίαβ. ν5. 4 ἀνα- 
κτόρων ὙΝδἰδῖεοε, 

087 

. τὸ μεϑύειν πημονῆς λυτήριον 
ΑἸ. ΤΠ Ρ. 40 Α: Σοφοκλῆς δὲ φησί “ἡ τὸ μεϑύειν π. λ.᾽. 

088 
καρύαι μελίαι τὲ 

ΑἸ. ΤΠ Ρ. 52 Β: τὸ δὲ δένδρον καρύα παρὰ Σοφοκλεῖ " καρύαι με- 
λίαι τε. 

089 

ϑάρσει: μέγας σοι τοῦδ᾽ ἐγὼ φόβου μοχλός. 
Αι. ΠῚ Ρ. 990: Σοφοκλῆς δέ που ὃ ποιητὴς τὸν φύλακα μοχλόν 

που ὠνόμασεν ἐν τούτοις “ ϑάρσει --- μοχλός᾽. ἘχδοΥῖρδῖὲ Επασί. Οἄ. 
Ῥ- 1944, 26. 

090 

ναῦται δ᾽ ἐμηφύσαντο νηὸς ἰσχάδα. 
Αὔι. ΠῚ ν. 99 Ὁ: κἀν ἄλλοις δὲ τὴν ἄγκυραν ἰσχάδα κέκληκε (50. 

Σοφοκλῆς) διὰ τὸ κατέχειν τὴν ναῦν. “ ναῦται --- ἰσχάδα.᾽ δὲ μηρύ- 
σαντο 1107]. 

091 

χορὸς δὲ μυνδῶν ἰχϑύων ἐπερρόϑει, 
σαίνουσιν οὐραίοισι τὴν κεκτημένην 
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Ατπ. ΝῊ Ρ- 31 : κατὰ γὼρ τὸν Σοφοκλέα " χορὺς --- οὐραίοισι᾽ 

οὐ τὴν κεχτημένην δ τὸς λοπόδας. Υ8.. 1 ὁπ). Ῥυοίδθ ΠΟΙ. ΑἸ ον 

ΟἼθιη. ΑἸΟΧ. δίνουν ΥἹ Ρ. Τ8Τ: χορὸς δ᾽ ἀναύδων ἰχϑύων ἐπερρεϑείη. 

ἡ μοῦσα ἡ τραγικὴ εἴρηκέ που. δ᾽ ἀν νὰ δὶ Αἴ. οὐ ΟἿθαι., δὲ μυν- 
δῶν Βονρ κῖπιβ ὁχ Ἰὐίγιι. Μ. Ρ. 595, Ι (οἴ. Εγιι. Οτιά. νΡ. 200, 30): 
μύνδος ἰχϑῦς" ὃ μὴ αὐδῶν. Σοφοκλῆς. γ8. 3 σαίνουσιν) σαίνοισιν -" 

σαίνοντες Βυιποἰκῖτι5 : ἀὰ σαίνουσι δ᾽ Ἰοροπάθτ 

092 

διψῶντι γάρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ 
οὐκ ἂν πλέον τέρψειας ἢ ἐμπιεῖν διδούς. 

Αἴ. Χ ρΡ. 4838 Ε: τὸ δίψος ---- ἐπιϑυμίαν ἐμποιεῖ τῆς περιττῆς 
ἀπολαύσεως. διὸ χαὶ ὃ Σοφοχλὴς φησί “διψῶντι --- διδούς". νβ5. 3 
μὴ πιεῖν 110], ἢ πιεῖν Οβδα}.. ἢ, ̓μπιεῖν Ῥόόγβοῦ. ὑπ ν8. 1 οἵ. 
Επτε. Μ 6.998: σκαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφά οἱ Ατ. ΤΊ 65πι. 
1180: σκαιοῖσι γάρ τοι καινὰ προσφέρων σοφά. 

099 

. χαχῶς σὺ πρὸς ϑεῶν ὀλουμένη. 
ἣ τὰς ἀρύστεις ὧδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐκώμασας. 

Αἴ. ΧΙ ρΡ. 788. 54.: λέγουσι δὲ καὶ πρόχουν ἄρυστιν. Σοφοκλῆς 
“ χακῶς --- ἐκώμασας᾽". 

094 

φίλη γὰρ ἡ Θεωρίς 
Αἴ. ΧΙΠ ". 592 Β: “Σοφοκλῆς δ᾽ ὃ τραγῳδοποιὸς ἤδη γέρων ὧν 

ἠράσϑη Θεωρίδος τῆς ἑταίρας --- τῆς δὲ Θεωρίδος μνημονεύει ἔν τινι 
στασίμῳ (στασίμως Α,, στάσιμος ῬΥ͂Ι,) οὕτως ᾿ φίλη γὰρ ἡ Θεωρίς᾽". 
1 ἤδθο 1ρ88 5πηῖΐ ΒΌΡΙΙΟΟ 5 γοῦρα, πϑοθϑβᾶυῖο ἉΠΠου ᾿π θ]  ροπ ἃ 
διηΐ αἴᾳπιο Αἰ θηδοθιιβ ἔθοις, ἂς βοτίϑϑβε ϑεωρίς 60 5ιρηι ποδία Ροοίᾳ 
αἰχὶ 4πὸ ἀϊούατη ἔπ|1556 ἐδοίδετ σον 2. Ρ. 1707: Θεωρίδες" αἱ 
περὶ τὸν Διόνυσον Βάκχαι. ΝΊΒΙΠ πιναὶ Ἡ υποϑίαηδοῖῖβ Ἰοοῖ5. ΘοΥ- 

ΟΥρΡ ἰββίηλβ ἂρ. Δἴῃ. ΧἼΊΠ Ρ. 598 1). 

69 

ϑυμῷ δ᾽ οὔτι φαιδρὰ χορεύει 
τάρβους ϑυγάτηρ. 

ΑἸ. Χν». 688.Ὰ: καὶ ὃ Σοφοκλὴς δὲ τὰς ̓ ἀπολελυμένας τοῦ φύβου 
ποιεῖ λεγούσας ̓  ϑυμῷ -- ϑυγάτηρ᾽. ν5.} οὔ τι] οὔ τις (, οὔ τοι εἰ. 
θϊπάογῆιϊι5, ἐλπὶς ΒΑΙΩθΟΥΡΟΙ. 

0960 
ἴχτινος ὡς ἔκλαγξε παρασύρας κρέας 

ΟἸοθτοῦ. ᾿ὰ ΤᾺΘοά, Ρ. 378, 27: ἡ ἴκτινα αἰτιατικὴ ----- οὐκ ἔστιν 
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ἀπὸ ἘῆεῚ ἴχτιν εὐϑείας. Ξε}: ἔστιν ἴχτινος ἡ εὐϑεῖα. ὡς παρὰ Σο- 
φοκλεῖ “ἴχτινος ὡς ἔκλαγξεν παρὰ συρὰν κρέας". οἶ, γι. Μ. ν. 
470, 108 5ῖνο Ρ. 1345 δά. αἰδῇ, οἱ ἄοῃη. 1)6χ. ν. ἔκτινα ρ. 1100, απὶ- 
θὰ5. 1065 5. ἸὈἶδαν ἴχτινος ἔκλαγξε (ἔκραξε εοά. νη. οἱ Ζομ.) πα- 
οασύρας κρέας. 

007 

φυσᾷ γὰρ οὐ σμικροῖσιν αὐλίσκοις ἔτι, 
ἀλλ᾽ ἀγρίαις φύσαισι φορβειᾶς ἄτερ. 

ἕἰς δα Ἀπὸ το. 50 σι ιΐάρηι ποϑίθυ ἴάηι ρίαηδ φψιΐα οορί- 
[οἱ πιέδοῖο, ᾿φυσᾷ γὰρ τος ἄτερ᾽. ΤΟΠΡΊΩΙ5 (6 00]. ο. ὃ, 3: φλοιώδης 
γὰρ ἁνὴρ, καὶ φυσὼν κατὰ τὸν Σοφοκλέα μικροῖς μὲν οὐ λσΝ φορ- 

βειᾶς δ᾽ ἄτερ. 

098 

γυναικομίμοις ἐμπρέπεις ἐσθήμασιν 
ΟἸΘΙΏΘῺ5 ΑἸΙοχ. Ῥαρᾶαδρ.. ΠΠ ρ. 386: ἁβροδίαιτον ἐπονειδίζων νεα- 

νίαν ὃ Σοφοχλῆς λέγει “ γυναικομίμοις --- ἐσθήμασιν᾽. ἐμπρεπεῖς 11- 
μυϊ, ἐμπρέπεις Ῥίογβομ. Βουρικῖαβ ρυο θα Π1ον ὁοπῖθοῖῦ ΟἸἹοιηθηΐθιῃ 
γο 1556 γυναικομίμῳ διαπρέπεις μορφώματι. ατἰ οδὺ Ἐπ ρΙάθαο Απ- 
ΓΟΡδ6 νϑυβι8. 

099 

πρὸς δ᾽ οἷον ἥξεις δαίμον᾽ ὡς ἔρωτα, 

ὃς οὔτε τοὐπιεικὲς οὔτε τὴν χάριν 
οἶδεν, μόνην δ᾽ ἔστερξε τὴν ἁπλῶς δίκην. 

ΟἸΘΙαΘῊ5 ΑἸοκ, δίγοιη, ΠῚ ᾿. 494: εὖ γοῦν ἡ τραγῳδία ἐπὶ τοῦ 
“Ἴιδου γράφει “πρὸς. δ᾽ οἷον --- ἁπλῶς δίνην’. ῬΙαΙ. Μον, ν. 761 1: 
μόνῳ ϑεῶν ὃ “Διδης Ἔρωτι ποιεῖ τὸ πφοσταττόμενον" καίτοι πρός γὲ 
τοὺς ἄλλους, ὡς φησὶ Σοφοκλῆς. “οὔτε τοὐπιεικὲς --- δέόκην᾽. ν5. 1 
ὡς ἔρωτα ΠΟῺ ΟΧΡοάϊο, τοιηρ ἃ θ τὴ ἐξερῶ τάχα. γα. ἃ οἶδε μόνον 

ΡΊαί., ἤδει μόνην ΟἼομι. δὲ στέρξαι ῬΙαί., δ᾽ ἔστεργε ΟἸοιη. 

700 
" Ν ἡ ἂν ᾽ς , 

καὶ τὸν ϑεον τοιοῦτον ἐξεπίσταμαι, 

σοφοῖς μὲν αἰνικτῆρα ϑεσφάτων ἀεί, 
- Ἁ Ὡ 2 »" νυ σκαιοῖς δὲ φαῦλον κάν βραχεῖ διδασκαλον. 

ΟἸΘΙΏΘῊΒ ΑἸοχ. Θ ΡΌτη, Ὗ ν. 669: “Σοφοκλῆς ὃ τῆς τραγῳδίας 

ποιητής φησί που " καὶ τὸν ---- διδάσκαλον’, τὸ φαῦλον ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ 

τάσσων. ν5. 2 οἱ ἃ ΡῬΙαῦ. Μοι. Ρ- 806 Τ' : εἰδέναι χρὴ τὸν ϑεόν, ὡς 

φησὶ Σοφοκλῆς. ᾿ σοφοῖς --- διδασκαλον᾽. 

701 

Θήβας λέγειβ μοι τὰς πύλας ἑπταστόμους, 

οὗ δὴ μόνον τίκτουσιν αἱ ϑνηταὶ ϑεούς. 



ΤΙΝΟΣ ΒΑ ΤΥΜ ΒΑΒΥΛΕΥΜ ΕΛΟΜΈΝΤΑ 2290 

Τ)1οαοάνοι. ᾳ. ἃ. Τλόβον, αὐὐς ν. 16 (ἰὰ ΜΆΠ]ΟΥῚ ὐϑορτ. τπΐπ. ν0].1 
Ρ. 108): αἱ δὲ γυναῖκχες αὐτῶν (ΤΠ απουτμ) τοῖς Μμεγέϑεσι. πο- 

θείαις. δυϑμοῖς ευσχημονέσταταί τε καὶ εὐπρεπέσταται τῶν ἐν τῇ “Ελ- 

λάδι γυναικῶν. μαρτυρεῖ Σοφοκλῆς " Θήβας --- ϑεούς᾽. 

102 

μύω τὲ καὶ δέδορκα κἀξανίσταμαι 
πλεῖον φυλάσσων αὐτὸς ἢ φυλάσσομαι. 

Ἰίουγβ. ΗΔ]. 46 Θοιρ. γον. ὁ. 9. ν0]. ὅ Ρ. ὅ0: οἷάπερ ἐστὶν ἐν 
τοῖς μέτροις τὰ Σοφόκλεια ταυτί ΕΝ τε --- φυλάσσομαι". ἐνταῦϑα 
γὰρ ὃ δεύτερος στίχος ἐκ δυοῖν σύγκειται κώλων. ν5. 1 καὶ ξυνίστα- 
μαι Ῥορ, 1 οἵ Οο]}ν. 

τ09 

᾿άϑως σκιάξει νῶτα “ημνίας βοός. 
Βύσιῃ. Μ.».36, 16: άϑως" ἀκρωτήριον Θράκης. Σοφοκλῆς ϑως 

- βοός᾽. 5601. ΤΠοοοΥ. 7, 16: Σοφοχλῆς ““249ως σκιάξει νῶτα 
“ημνίας ἁλός". τθιάοιη ΡῬϑα]οὸ ροβὲ βουϊρίθπηη άϑως καλύπτει πλευρὰ 

“ημνίας βοός. ἘἙππάοιι νϑύβϑαση. Ῥγον Υ ὈΪ Δ] 6 ΠῚ ὉΑΪδ50 Ρορίδθ πο- 
ΤῊ 6 τλβ αν ΡΙαί. Μον. Ρ. 935 Ε ὅ'οβο]. 1]. ἐπ΄, 299 Ἐπαβέ. ρ. 980, 
46 διά. ν. ἄϑως Ζοπ. Τιοχ. ν. ἄϑως Ρ. 88 Μδοδτι. 1, 46 Οτορ. 
γε ε: 73 ζωρῆς Μοβᾳ. 1, 70) Απϑοά. Ῥαγὶβ. νο]. 4 ρ. 96, 18. σκιά- 
ζει] καλύπτει θη ά. ατορ. Ογρι. Μδοαν., καλύψει ῬΙαί. “νῶτα ὦτα 
5.680]. 1]., πλευρὰ ῬΙαί. ὅα14. Θτορ. Ογρτ, Μίδραν. βοός] ἁλός 5610]. 
ΓΊΠΘοοΥ. ἘΣ ΠΕΤΙαΣ Δ Το 5 ν  υβτη τίς 1, 

104 

τρύχει καλυφϑεὶς Θεσσαλῆς ἁπληγίδος 

Ἰέσιη. Μ. ρΡ. 198, 18: ἁπληγίς: τὸ «ἁπλοῦν ἱμότιον --- Σοφοκλῆς 
“τρύχει --- Ἐπ εν Θεσσαλικῆς 1ἰῦτ], Θεσσαλὴς 1) 1 οΥ τι. 

70 

ἢ σφηκιὰν βλίσσουσιν εὑρόντες τινά 
Ετσταη. 058. Ρ. 77 Ε' ρα. Οαι8ῇ.: βλιμάζειν -- λαμβάνεται δὲ ἡ 

λέξις καὶ ἐπὶ τοῦ τὰ κηρία, τῶν μελισσῶν τρυγᾶν. ὡς ̓ Αριστοφάνης 
(4. 794) ᾿ ἀλλὰ καϑείρξας αὐτὸν βλίττεις". καὶ Σοφοκλῆς “ἢ σφηκίαν 
--- τινά". βλίττουσιν ἐοάοχ, βλίσσουσιν Τ᾿ ἀονῆϊι5, βλίζουσιν ἘΠ] πα . 
Αἀ Ῥαμάογδηι (ν146 ἔν. 90) Ἰοοῦτα τϑέδσε Βομποίἀϑυγίῃ. 

τὸ0 

ἐγὼ δὲ χερσὶν ἄγραν βρίακχον 
Πρ ψι Μ. Ρ. 318,26: βρίακχος" ϑηλυκῶς. ἡ βάκχη - Σοφοχλῆς 
γὼ δὲ χερσὶν ἄγραν ̓ βρίακχον". ἔχω Ἡριηβίουϊ. ἀγρίαν ΒειποἸκῖπα. 

107 

οἷος γὰρ ἡμῶν δημόκοινος οἴχεται 
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Ἐΐγτα. Μ. ρΡ. 266, 24: δημόκοινος - ὁ ἐκ τοῦ δήμου τὸ φονεύειν 
κληρωϑείς. δ ὐοκλῆξ" οἷος --- οἴχεται". ἡμῖν Βοίμϊα8. 

τ0 8 

. τὸ δ᾽ ἔγχος ἐν ποσὶν κυλίνδεται 
Ἐίγια. Μ. Ρ. δ], ὃ: ἔγχος - ὁ δὲ Σοφοκλῆς τὴν σφαῖραν ἔγχος 

κέκληκεν. οἷον “τὸ δ᾽ ἔγχος ἐν ποσὶ κυλίνδεται᾽, καὶ τὸ πῦρ. οἷον 
ἐ ἔγχος ἱέμενος". τὸ τὴν ὁρμὴν ἔχον. Ἐοΐογτπαίς παπο Ἰοουτῃ δὰ Ναι- 
5] ΘΔ 81. 

109 
ἔγχος ἱέμενος 

Ἰπέγτα. ΜῈ». 8318. ὅ.ῖ ,ἀποῖι Ἰοοττη αὐύα] πλι5 ἔν. 708. Λ΄ ου θα ὁοΥ- 
τρία, ἔογίαββθ ἔγχους μένος 16". 

710 
πολὺς δὲ πηλὸς ἐκ πίϑων τυρβαξεται. : 

Ἐέγιι. Μ. Ρ. 490, ὅ: κάπηλος --- ἐκ τοῦ παρὰ Σοφοκλεῖ " πολὺς --- 
τυρβαζεται᾽. Ἰῆκάδτι Εύγιι. απά. Ρ. 298, ὃ οἱ Απθοᾶ. Οχομ. νο]. 3 
Ρ. 4δὅ, 80. οὗ, 514. ν. καπηλος. 

7Π 1: 

γράμμα κηρύκειον 
ἘΠΝΊΝΙ Μ. ρ. 1} 5: κηρύκειον -- τὸ τοῦ κήρυκος. ὡς παρὰ Σο- 

φοκλεῖ “γράμμα κηρύκειον. 

712 
μύρῳ λευγαλέα 

Βίγιηι. Μ. ρ. 561, 28: Ἂν τὸ ὑγρόν. παρὰ Σοφοκλεῖ “ μύρῳ 

λευγαλέφ᾽ (μύρω λευγαλε' Ἅὴ: ΟΡΒΙ λευγαλέα οαπὶ Ῥ]ιοί. 1,6χΧ. Ρ. 
216, 16: λευγαλέα " διάβροχος. οὕτω “Σοφοκλῆς. 

718 

ὕβοις δέ τοι 
3 7 ι΄ ΠῚ , ὯὮ ΜΙ 

οὐπωποῦ ηβῆης εἰς τὸ σῶφρον ἵκετο, 
2 ᾽ ᾽ ,ὔ - “» " ΄ ᾿Α 

ἀλλ ἐν νέοις ἀνϑεῖ τε καὶ παλιν φϑίνει. 

Είγιι. Μ. ρΡ. 601] 54.: νεῖκος" ἡ φιλονεικία. παρὰ τὸ γέοις ἐοικέ- 
ναι. --- Σοφοκλῆς “ὕβρις --- φϑέίνει πάλιν. ν5. ἃ ἡβήσει τῷ σώ- 
φρονι ἵκετο ἀπίο ῬΙουβομῖμη. γ5. ὃ φϑένει πάλιν οἀοθαίαν, πάλιν 
φϑένει 1), πάλιν φϑείνει ΝΜ. 

714 
ϑέλοιμι πηλὸν ὀργάσαι 

Είγιι. Μ. ρ. 629, 86 οἱ Εύγιη. Οτι, ρΡ. 432, 58: ὀργάσαι τὸ πη- 
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λοποιῆσαί ἐστι καὶ ὑγρῷ ξηρὸν μῖξαι. ΖΣοφοκλὴς " ϑέλοιμι πηλὸν ὁρ- 
γάσαι (ὀργάσασϑαι Ἐγίγιι. Οτια.}". Ῥαμάογαρ οβ86. ἰοοῦπι ῬγΟΡΆ}111- 
ἴον οοπίοῖπαηὐ ὁ {1. 4838, 

11 

προσῆλϑε μητρὶ καὶ φυταλμίῳ πατρέ 
Είγιι. Μ. Ρ. 808, 4: φυτάλιμος ---- Σοφοκλῆς “ προσῆλϑε μητρὶ καὶ 

φιταλιμῷ (φυταλιμῷ 10) πατρέ᾽. 

τ10 

ποδαπὸς ὴν τὴν φύσιν 

Εέσαι.. Ὑ μα. ΜΕ.: φύσις" ἡ οὐσία. καὶ τὸ εἶδος. Σοφοκλῆς 
: ποταπὸς ἣν τὴν φύσιν". ποδαπὸς 5οτῖρ5ι. ΕΣαΙαΙΕ πη Ἰοοσι Βοτρ- 
Κι Ζοιίβοιν. ἐν ἀ16 ΑἸΤονίμ. - ΝΥ ἸΒΒΘΉΒΟΙΙ. 1865. Ρ. 110. Ἐοάθμι 6 
ἴομίθ πᾶς Ρτοία]: ,πορεύω γράφεται ἐνεργητικῶς. Σοφοκλῆς ἡ πό- 
ρευσόν με πρὸς τὸν τάφον᾽. φαϊθαΒ Υ ΟΥ̓ΌῚ5 5] ἩΠΠ ΑΥῚ νιάἀ θέαν Ἰοοτ5 
Ἐπ. Οὐ. 796: καί μὲ πρὸς τύμβον πόρευσον πατρός. 

11 

ξῶντι ποδὶ χρώμενος 
Ἐπί. ΤΊ. ν». 1937,.39: καὶ οὔπω δέος εἰς ἀλίβαντα χαταπεσεῖν αὐ- 

τόν (ΑΙΟΠ]]]6 1), ἐίῶντι ποδὶ χρώμενον. ὡς φησὶ Σοφοκλῆς. ΟἿ, ἔν. 900. 

, "» ἴ 1 8 

χοχκυβόὰς ορνις 
Ἐλπιβέ. ΘΟ. Ρ. 1479, 44 (ποχπύξειν ἀρ 88ΠῚ οδπίτι αἰοίατα): ὑπο- 

βάλλει δὲ τοιοῦτον νοῦν καὶ Σοφοκλῆς. φασίν. ἐν τῷ ᾿ κοχκοβόας ὃρ- 
νις΄. ϑοΥρβὶ χοχκυβόας οὐτὴ ΒοίΠῖο. 

119 
γηγενῆ βούβαλιν 

Ἐτιβέ. Οὐ. Ρ. 1625, 44: λέγει δὲ χαὶ (66. ᾿“ριστοφάνης ὃ γρ.) ὅτι 
κατὰ τὴν Ἐξ ο ΨΑ͂ Σοφοκλῆς ἔφη “γηγενῆ βούβαλιν᾽. 

720 

ψακαλοῦχοι 
μητέρες αἷγές τ᾽ ἐπιμαστίδιον 
γόνον ὀρταλίχων ἀναφαίνοιεν. 

Ἐλαϑῦ. θα. Ρ. 1625,49: ψάκαλα -- ὅϑεν καὶ φησὶ (βο. ̓ Δριστοφά- 
νης ὃ γ9.) παρὰ Σοφοκλεῖ ψακαλοῦχοι ---- ἀναφαίνοιεν᾽. ν8. 2 αἶγες 
μητέρες τ᾽ Ἐπιβί., μητέρες αἶγές τ᾽ Τλϊμἀοτέ. οἵ, 5680]. Τ]. 1, 601 ἴῃ Αμπροα. 
Ῥαυΐβ. 8 Ρ. 242, 88 (Εαϑι. Π. Ρ. 771, 62): ψάκαλα. τὰ ἔμβρυα --- 
ὅϑεν καὶ ψὰκαλοῦχοε (ψακαλῆκοι οοα. Ῥατίβ. } μητέρες παρὰ Σοφοκλεῖ. 
Ἡ δυο. 3 Ρ. 1572: ψακαλοῦχοι- ψακάδας ἔχουσαι. εἰσὶ δὲ ἔμβρυα. 
Αα Ποιμένας ππὸ Ἰοσττη γοίοχε ὙΥ δ] οἴκϑυτιβ. 

ἸΝΑΘ, ΘΟΒΑΕΟ, ἘΕΒΑΘΜΕΝΤΑ, 10 
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121 

. σὺ γὰρ γέροντα βουλεύεις 
Ἐπιδί. Οα. Ρ. 1998, 61: γέρον γράμμα. τουτέστι λόγος. λέγει δέ. 

φασί, χαὶ Σοφοκλῆς πληϑυντικῶς ἐσὺ --- βουλεύεις᾽. Ἐοτίαδδο σὺ 

γὰρ γέρων γέροντα βουλ.. αἵ διἀδοῖα ἀἸΟΊΙΟΠ15 τη! τροίατ. 

7122 

Μολοσσικαῖσι χερσὶν ἐκτείνων χέρας 

Θταμιη. Αὐαθτοβ. ἴῃ Ἡ. ΘΠ ΑἸ]. ον. (Π 8115 1848) Ρ. 8, 16: 

τὰ μεγάλα ἹΜολοσσικὰ ἐχάλουν. Σοφοκλῆς " Μολοσσικαῖσι χερσὶν ἐκτεί- 

νων χεῖρας". χέρας Ἡ. ΚΟΙΠα5; ν]ἀθηΐαν 4118 ἀποατιθ γιτοβᾶ 6556. 

129 

ὡς μήτε χρούσῃς μήϑ'᾽ ὑπὲρ Ζεῖλος βάλῃς 

Ἠάτροον. Ρ. 147,17: παρακρούεται ἀντὶ τοῦ ἐξαπατᾷ. --- μετῆχται 

δὲ τοὔνομα ἀπὸ τοῦ τοὺς ἵστάντας τι ἢ μετροῦντας κρούειν τὰ μέτρα 

καὶ διασείειν ἕνεχα τοῦ πλεονεκτεῖν. καὶ ὡς Σοφολχλῆς που -- 

βάλῃς". , χειρὸς γ6] χεῖρα ΠΡῪῚ, χεῖλος ϑα]σηαβῖπι5. οἵ. ΗΘβγοΒ. 2». 

1598: ὡς μήτε κροῦσαι μήϑ᾽ ὑπὲρ χεῖλος βαλεῖν" παροιμία ἐπὶ τοῦ 

συμμέτρου τασσομένη. 

724 

ΡΝ οὐ σχέπαρνος οὐδὲ πρίονος 
πληγαί 

Ἡροτοά. π. μον. λέξ. Ρ. 84, ὃ: παρὰ Σοφοκλεῖ " ὃ σχέπαρνος -- 

πληγαί". ν5.1 ὃ οοᾷ., οὐ ΒΊΟΝ. 

720 
οὔτι τοι μέτρον μάτας 

Ποτοά. π. μον. λέξι ». 42, Κι : μάτη: ἔνϑεν καὶ γενικὴ παρὰ Σο- 

φοκλεῖ “ οὔτι τοι μέτρον μάτας᾽. 

720 

ἐγὼ δ᾽ ἐρῶ σοι δεινὸν οὐδέν, οὔϑ'᾽ ὅπως 

φυγὰς πατρῴας ἐξελήλασαι χϑονός, 
οὔϑ᾽ ὡς ὁ Τυδεὺς ἀνδρὸς αἷμα συγγενὲς 
χτείνας ἐν ἴάργει ξεῖνος ὧν οἰκίξεται, 
οὔϑ᾽ ὡς πρὸ Θηβῶν ὠμοβρφῶτ᾽ ἐδαίσατο εἶ 
τὸν ᾿“στάκειον παῖδα διὰ κάρα τεμών. 

Ἡοτοά, π: σχημ. Ρ. ὅ8.,.1 (Βιοι, νο]. 8 Ρ. .601): ἀστεϊσμὸς δέ ἐστι 

προσποίησις πιϑανὴ τοῦ μὴ λέγειν ἢ μνημονεύειν ἡμᾶς ἃ λέγομεν. ὡς 

παρὰ Σοφοκλεῖ, εἰσῆκται λέγων ὃ Ὀδυσσεὺς τῷ Διομήδει "ἐγὼ δ᾽ ἐρῶ 

- τεμών᾽. ν5.1 ἐρῷ] ἀρώ Πάνῃ. οὔϑ᾽] ἀλλ᾽ οι. νβ5. 3 πατρώιος Ηανιι. 

ἐξελήλασαι Πνι., ἐξελήλασϑαι Ὑοι., ἐξελήλαται 1 αὐν. οἵ, βόορΡ.ι, Οϑά, 
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Ο. 1392: γῆς ἐκ πατρῴας ἐξελήλαμαι φυγάς. Ἐαν. ΗΕ]. .90: φυγὰς 
πατρῴας ἐξελήλαμαι χϑονός. ν5. 8 οὐδ᾽ ὡς τὶ, οὔϑ᾽ ὡς Βυιποκ. 
ὃ Τυδεὺς] ὃ οἷι. Ὕοῃ. συγγενοῦς Βυιποῖκίιβ. ν8. 4 ἐναργεῖ Ἠᾶνιι. 
γ5. ὃ οὔϑ᾽ Ηαλνιῃ., οὐδ᾽ οοἰουί. ὠμοβρῶτα Ῥαν.. ὠμόβροτα Ηᾶνιι., 
ὠμοβρότως γι. ᾿ ὠμοβρὼς Βυιποῖκῖι5. γ8. 6 ἀστάχιον οη. Ηδνῃ. 
διὰ κάρα τεμών] διακαρατεμῶν Ηάνι. 

121 
τὴν μαχρὰν αὐλώπιν 

Ηοργοι. 1Ρ.617: αὐλῶνες ---- Σοφοκλῆς δὲ τὴν λόγχην τὴν μακρὰν 
αὐλῶπιν εἶπεν. 

728 

“υδία λέϑος σίδηρον τηλόϑεν προσηγάγου 
ΩΝ 1. Ρ.1649: Ἡρακλεία λίϑος" ἣν ἔνιοι Μαγνῆτιν λέγουσιν. 

οὐχ ὀρθῶς: διαλλάττουσι γάρ, καὶ ἡ μὲν ἐπισπωμένη τὸν σίδηρον 
ἩἩρακλεία ἐστίν. ἡ δὲ ἑτέρα παραπλήσιος ἀργύρῳ. -- κέκληται δὲ οὐ- 
τως ἀπὸ Ἡρακλείας τῆς ἐν Δυδίᾳ πόλεως " διὸ καὶ Σοφοκλῆς «υδίαν 
λίϑον αὐτὴν καλεῖ. οἵ. 2 Ῥ. ὅ04: “υδία (λυδεία ςοἀ.) λέϑος" ἡ βα- 
σανΐξουσα τὸν χρυσόν. 9»; 05: “Δυδικὴ λέϑος σίδηρον τηλόϑεν - 
ηγάγου. αὕτη γὸρ τὸν σίδηρον ἐπισπᾶται. ἡ δὲ Μαγνῆτις διασπᾶσαι 
((. διαπατᾷ) τὴν ὄψιν, ὡς δοκεῖ (δοκεῖν Μιι5.) ἀργύριον εἶναι. ὅορῇ!ιο- 
Οἱ γϑύϑιμ νἱημαϊοανι Βουρ κι. 

129 
ὀμμάτειος πόϑος 

Ηρ ρυοῖι. 3 Ρ. 761, απιθπι Ἰοοιπι δίς] τητι5 ἔν. 162. 

790 
ῥαχτηρίοις κέντροισιν 

Ηδβυοῖι. 3 Ρ. 1100, 4αθιι Ἰοσαχῃ αἰξα τη ἔν, 682. 

191 

τὰ μὲν διδακτὰ μανϑάνω., τὰ δ᾽ εὑρετὰ 
ξητῶ. τὰ δ᾽ ἕτερα παρὰ ϑεῶν ὑνηδάμην. 

ΡΙαί. Μου. Ρ.- 9854: εὐβουλίας τοίνυν μὴ οὔσης --- ἐλήρησεν εἰπὼν 
ὃ Σοφοκλῆς. ὅτι πᾶν τὸ ξητούμενον ἁλωτόν, ἐχφεύγει δὲ τἀμελούμε- 
γῸν [σα Ἐν 110 54. ) καὶ πάλιν αὖ τὰ πράγματα διαιρῶν "τὰ μὲν --- 
ἠτησαάμην᾽". ν5. 3 τὰ δ᾽ εὐκτὰ] τὰ δ᾽ ἕτερα οοαϊο68 Ῥυ]β1η]. 

792 
Σειρίου κυνὸς δίκην 

Ἡφργοῖι. 2 Ρ. 1164: Σειρίου κυνὸς δίκην. Σοφοκλῆς. τὸν ἀστρῷον 
κύνα" ὃ δὲ ᾿Δρχίλοχος τὸν ἥλιον. Ἴβυκος δὲ πάντα τὰ ἄστρα. Ατοϊιὶ- 
Ἰοολὶ δὲ ΤΌγ οἱ τηθηέῖο απὸ βροοίοίῖ, δἰπηο ἔθηθηητβ (οἵ, ΒΟΥΡΊΚ. Τῶν, 
Ρ. δ49 οἱ 782). 

10" 
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799 

. σεμνὰ τῆς σῆς παρϑένου μυστήρια 
ΡΩΝ 2}. 1169: σεμνὰ τῆς σῆς παρϑένου μυστήρια. Σοφοκλῆς. 

τὰ ὁ ἄρρητα καὶ ἀνεξήγητα μυστήρια. ῬΠοί. Ποχ. Ρ. δ05, 22: σεμνά" 
τὰ ἄρρητα μυστήρια" οἵ δὲ ἐπὶ τοῦ ἡσύχου καὶ καταστύγνου. 

794 
σιλφίου λειμών 

ΗΘβγοΆ. 2 Ρ. 1187: σιλφίου λειμών. Σοφοκλῆς. περὶ γῆς ἐν 4:- 
βύῃ τὸ σίλφιον φερούσης. 

190 

ἀμνήμονος γὰρ ἀνδρὸς ὄλλυται χάρις. 
Τομδημ 65 δι. ροβὲ 5'ἴοΡ. ΕΠ]. Οαἰϑέ, ρ. 721, 15: Σοφοκλέους. 

“ ἀμνήμονος --- χάρις. 

190 
ἐπεὶ πέπρακται πᾶν τὸ τοῦ ϑεοῦ καλῶς, 
χωρῶμεν ἤδη, παῖδες. εἰς τὰ τῶν σοφῶν 

διδασκαλεῖα. μουσικῆς παιδεύματα. 
προσλαμβάνειν δὲ δεῖ καϑ' ἡμέραν ἀεί, 
ἕως ἂν ἐξῇ μανϑάνειν βελτίονα. ῃ 

παῖς δ᾽ ὧν κακὸν μὲν δρᾶν τι προῖκ᾽ ἐπίσταται, 
αὐτὸς παρ᾽ αὑτοῦ μανϑάνων ἄνευ πόνου" 
τὰ χρηστὰ δ᾽ οὐδ᾽ ἣν τὸν διδάσκαλον λάβῃ. 
ἐμνημόνευσεν, ἀλλὰ κέκτηται μόλις. 

ταῦτ᾽ οὖν φυλαξώμεσϑα, καὶ μοχϑητέον. 10 

ὦ παῖδες, ὡς ἂν μήτ᾽ ἀπαιδεύτων βροτῶν 
δοκῶμεν εἶναι κἀποδημοῦντος πατρός... .. 

ΤοΟμβδπηο5 δ. ροϑί ϑίον. ΕΠ0]. ΘΟ δἰϑί, Ρ. 725, 16: ΣΡΦΟΜΗΟΝ 
ἐπεὶ ---- πατρός. νϑ. 4 4. προσμανϑάνειν οἱ. 6. Ἀ ΉΗ ΔΗ. Ὑι 

λαμβάνειν βου Ί Θη ἀα1η ΒΌΒΡΙΟΟΥ. ΨΆ. 6 ὧν] οὖν τη] τη. ἐ ΜΗ͂ΝΙΣ του 
οοά, νβ, 7 παρ᾽ αὐτῶν οο4., παρ᾽ αὑτοῦ ΒονρΊ τα. ν5. 8 τὴν οοἄ,, 
τὰ Βγαποκίαθ. οὐδ᾽ ἂν οοά, διδακτὸν οοά., διδάσκαλον Βριιμοκδαν, 
γ8. 10 φυλαξώμεϑα οοα. ν5. 11 μήτε ππῃο ποι μαθοὲ αποα χοβροη- 
ἄοαι, νἱἀοίαν. παρυΐθθο ἴῃ βοαποηίθιβ. ν5. 12 χαἀποδημοῦντος ὁοΥ- 
ταρέσχα, ΟΡΠΟΟΙ15. ἡ 510 Ἰοοιι5. ἀαθ1ο, οἵ, Οὕβουν. οὐἹῦ, Ὁ. 88 54. 

.7191 
τἀληϑὲς ἀεὶ πλεῖστον ἰσχύει λόγου. 

Το δηΠο5. 1λᾶτη, ροϑύ 5510}. 16], Οἰαἰβί, ν. 772, 34: Σοφοκλέους. 
“τἀληϑὲς ---- λόγου.’ ΤῬονίαβϑο ἰσχύειν λόγος (νο] λέγω) ΒΟΥ ΘΠ ΔΊ), 
πλεῖον ἰσχύει λόγου τοιυῖν ΜοϊποΚῖπια, 
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198 

ὅ τι γὰρ φύσις ἀνέρι δῶ. 
τόδ᾽ οὔποτ᾽ ἂν ἐξέλοις. 

ΤΑ δη τ 5 196]. γο]. 8 Ρ. 866: τὴν αὐτὴν τῷ Σοφοκλεῖ φωνὴν 
ἀφιείς" λέγει γὰρ δή που κἀκεῖνος “ ὅ τι --- ἐξέλοις᾽. 

199 

συὸς μέγιστον χρῆμ᾽ ἐπ᾽ Οἰνέως γύαις 
ἀνῆκε Δητοῦς παῖς ἑκηβόλος ϑεά. 

Τμποϊδητιϑ Ἄγ ΠΏΡ. Ο. 26 γο]. 8 Ρ. 487: τὸ κατὰ τὸν Οἰνέα ἐννόησον. 

ὄψει γὰρ καὶ τὴν ἄρτεμιν ἀγανακτοῦσαν. ὅτι μόνην αὐτὴν οὐ παρέλα- 

βεν ἐκεῖνος ἐπὶ τὴν ϑυσίαν τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ἑστιῶν. φησὶ δὲ περὶ 

αὐτῶν --- Σοφοκλῆς “συὸς -- ϑεά". Αα ΜοΙοδργθχῃ ΠῸ5 νουββ τοῖς 

ἐπ1π Βυτι ΠΟ Κ᾿πι8. 

140 

ΜΘμδηάοΡ ἈΜΠοΙΙ. νο]. 9 Ρ. 156 46 Βο ες διαπορητικοῖς αἸδρα- 
ἰδη5: ὥσπερ καὶ τὴν Τύχην Σοφοκλῆς ὕμνησε διαπορῶν γένει. 

141 

ὅρκους ἐγὼ γυναικὸς εἰς ὕδωρ ἀρηρο 

ΗοΙΙδά. ἴῃ Ῥ οί. ΒΙ6]. Ρ. ὅδ0ἃ 15: ὃ στίχος, ὁ καὶ παροιμιαξόμε- 
νος ὅρκους --- γράφω ἐστὶ μὲν Σοφοκλέους. τοῦτον δὲ παρῳδήσας ὃ 0 

Φελωνίθης (οι. Ὁ: 425) ἔφη “ὅρκους δὲ μοιχῶν εἰς τέφραν ἐγὼ 

γράφω". οἵ δὲ τὰς γυναῖκας σκώπτοντες φασίν “ὅρκους ἐγὼ ὙΠ 
εἰς οἶκτον (γυναικὸς εἰς οἶνον Χμ ΔΎ ἢ τι5 Ὅσοι. 8. Ρ. 6230) γράφω. 

Μίδραν. θ6, 48: ὅρκους γυναικὸς εἰς ὕδωρ χρὴ γράφειν. Σοφοκλέους 

αὕτη ἐστίν. οἵ. ῬΒνγΙ. Βοκκ. Ρ, 56, 171: ορκον γυναικὸς εἰς ὕδωρ χρὴ 
γράφειν. ὅτι ἀπιστεῖν γυναικὶ δεῖ ὀμνυούσῃ. Μοῃ. Ἰη0ῃ. 35: ἀνδρῶν 
δὲ φαύλων ὅρκον εἰς ὕδωρ γράφε. 

142 

ἄμεινόν ἐστι ξημίαν 
λαβεῖν [τιν ἢ κέρδος κακόν. 

Ῥηοι. ΤΟ ΧΟΡ. Ὁ9, 25 ξημίαν λαβεῖν ἀντὶ τοῦ κυ μήρϑένωρ οὕτως 

Σοφοκλῆς. Ἐαάθηη ΟΠ. οὕτως Σοφοκλῆς Απῇδίξ. Ρ. 98, ἴ. Τῃ ἘπΥ- 

1η0]. ΨιμΔοθοπθηβὶ Ἰορίταν ἄμεινόν ἐστι ξημίαν λαβεῖν ἢ κέρδος κα- 

χόν. ἰοδίς Βουρξίο Ζθ  βοην. ἔι ἀ, ΑἸΤονΕΠ. - 155. 1855. Ρ. 110, 4π| Ροβί 

ξῆμῥεν αἸΒυ ΠΑ πη γοοδθαματῃ δχοϊαῖβθο βίαξα οἱ καχόν ἴῃ αἰσχρόν 

ταπίαν δ: τᾶ ]α] τεν᾿ δάάοτο. 

143. 

ῥάχοισιν ὀρχάδος στέγης 
Ῥμοί. 1μοχ. Ρ. 484, 18: βάχοι" αἵ μυρίκιναι δάβδοι. " δάχοισιν ὁρ- 
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χάδος στέγης." Σοφοκλῆς δὲ τοὺς φραγμοὺς τῆς ποίμνης. ΑΔ Ποιμέ- 
νας Ἰοσιχῃ τοΐονί ὙΥ Θ] οκουιβ. 

144 

τὸ ϑερμὸν τοῦ ὀβελοῦ 

Ῥποῖ, Τιοχ. ἢ. 498... 3. .οἵ διυμάδβ: τὸ ϑερμὸν τοῦ ̓ ὀβελοῦ᾽ ἐπὶ τῶν 
ἀναιρουμένων (αἰρουμένων 514.) τὰ χεέρονα ἀντὶ τῶν κρειττόνων. ἡ 
παροιμία ἀπὸ τῶν ἀπείρως δρασσομένων κατὰ τὸ πεπυρωμένον τῶν 
ὀβελίσκων. μέμνηται αὐτῆς Σοφοκλῆς. ἘδοτΘ οαάθιη Ζομοθ 5 6, 19. 

145 

ἄμισϑος ὁ ξένος πορεύεται 
ῬΊαγ γα. ΒΟΚΚ. ρΡ. 14,31: ἄμισϑος. Σοφοκλῆς “ ἀμισϑος --- πο- 

ρευεται. 
ι 140 

ῬΙτητι5 ΗΙδυ. Ναΐ, 31, 88: ϑδορδλοοῖοβ ϑηΐηι ροδία νοηοηαΐμηι τε αἰϊοῖί 
(56. {1 0111}. Ἐογίαββο ἴῃ ἱῬιξοτόμοις. 

147 

ἔργου δὲ παντὸς ἢν τις ἄρχηται καλῶς, 
καὶ τὰς τελευτὰς εἰκὸς ἐσϑ'᾽ οὕτως ἔχειν. 

ΡΙαΙ. Μοῦ. Ρ. 16 Δ: ἀρχὴ γὰρ αὕτη παιδεύσεως - " ἔργου --- ἔχειν 
κατὰ τὸν Σοφοκλέα. Ῥοβρίοογο νἱἀοίαν περι ἴῃ Το1ι. 1) αμιᾶδο. 
Ῥοϑί 100. ἘΠ0]. Οδἱϑί, Ρ. 780, 12: πρῶτον, οἶμαι: τῶν ἐν ἀνϑρώποις 
(ἐν οὐρανοῖς 604.) ἐστὶ παίδευσις" ὅταν γάρ τις πράγματος κἂν ὅτου- 
οὖν τὴν ἀρχὴν ὀρϑῶς ποιήσηται. εἰκὸς καὶ τὴν τελευτὴν ὀρϑῶς 
γίγνεσθαι. 

748 

στενωπὸς “Αιδου καὶ παλιρροία βυϑοῦ 
ΡΙαί. Μοτ. Ρ. 11 Ο: καὶ οὔτε “Ὅμηρος οὔτε Πίνδαρος οὔτε “Ζοφο- 

κλῆς πεπεισμένοι ταῦτα ἔχειν οὕτως ἔγραψαν “ἔνϑεν τὸν ἄπειρον 
ἐρεύγονται σκότον βληχροὶ δνοφερᾶς νυχτὸς ποταμοί’ (ΕἸμπά. νῷ 10 
Βορκ.) καὶ “πὰρ δ᾽ ἴσαν δὸκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ “ευκάδα πέτρην 
(Ηοιι. Οἄ. 2). 11) καὶ “στενωπὸς --- βυϑοῦ᾽. 

149 

τὸ κέρδος ἡδύ, κἂν ἀπὸ ψευδῶν ἴῃ. 

ῬΊας. Μου. Ρ. 31 Α: καὶ τοῦ ᾿Σοφοπλέους. τὸ κέρδος --- ψευδῶν 
εἴη - καὶ μὴν σοῦ γε ἀκηκόαμεν ὡς “ οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἵ ψευδεῖς 
λόγοι". εἴη] ἴῃ Βυιποκία. 

τὸ 

οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἱ ψευδεῖς λόγοι. 
ΡΙαί, Μου. Ρ. 31 Α, νά ἔν, 749, 
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7101 

γένοιτο κἂν ἄπλουτος ἐν τιμαῖς ἀνήρ. 
ῬΊαι. Μου. Ρ. 31 Β: πρὸς δὲ ἐκεῖνα τὰ περὶ τοῦ πλούτου “ δεινὸς 

γὰρ ἕρπειν --- εεὐμορφόν τ᾽ ἰδεῖν ([ν. 86), ἀντιπαραϑήσει, πολλὰ τῶν 
Σοφοκλέους. ὧν καὶ ταῦτά ἐστι “ “γένοιτο -- ἀνήρ᾽ καὶ "οὐδὲν κακίων 
πτωχός. εἰ καλῶς φρονοῖ᾽ καὶ " ἀλλὰ τῶν πολλῶν ---- πλοῦτον ({1. 531). 

752. 

οὐδὲν κακίων πτωχός. εἰ καλῶς φρονοῖ. 
ΡΙαὶ. ΝΟΣ. ῥ. 31 Β, νἱάθ ἔν. 75]. 

{} 

ὡς τρὶς ὄλβιοι 
κεῖνοι βροτῶν. οἱ ταῦτα δερχϑέντες τέλη 
μόλωσ᾽ ἐς “Διδου τοῖσδε γὰρ μόνοις ἐκεῖ 
ξὴῆν ἔστι. τοῖς δ᾽ ἄλλοισι πάντ᾽ ἐκεῖ κακά. 

ΡΙαΐί. Μον. Ρ. 31 Ε΄: δεῖ δὲ τῷ Διογένει καὶ πρὸς τὸν Σοφοκλέα 
χρήσασϑαι" πολλὰς γὰρ ἀνθρώπων μυριάδας ἘΒΈΡΣ ἀϑυμίας περὶ 
τῶν μυστηρίων ταῦτα γράψας " ὡς --- κακά 1 τρισόλβιοι να]ρο, 
τρὶς ὄλβιοι βονῖρδὶ. ΤΥΙΡ (ΘΙ τ 6586 ἤδέῖϑα ΕΣ. Ὑοοκουθε Βυυη- 
καθ ππὸ τοίου ἔτ. 805. 

14 
τυφλὸς γάρ. ὦ γυναῖχες. οὐδ᾽ ὁρῶν άρης 
συὸς προσώπῳ πάντα τυρβάζξει κακά. 

ῬΙ]αυΐ. Μοτ. Ρ' 98 Ο: τοῦ δὲ Σοφοκλέους λέγοντος “ τυφλὸς -- χκαχα᾽ 
τὸν πόλεμον ἔστιν ὑπαχοῦσαι. ΟἸηΐϊθθο ροοίδθ ποιηΐηο ΠῸ5. ὙΘΥΘΊΙΘ 
ΔΡρομῖ ΡΙαΐί. Μον. Ρ. 757 Β. 

5] 

οὐκ ἔστ᾽ ἀπ᾽ ἔργων μὴ καλῶν ἔπη καλά. 
ΡΙΊαι. Μον.Ρ.37 Ἐ' : οὐ πάνυ γὰρ ἀληϑὲς τὸ τοῦ Σοφοκλέους λέγον- 

τος ὍΝ - χαλά᾽. Ἑππάριηῃ νϑύβϑατη βἷπθ Ἰοιιηδίθ μαθοὶ 5.0}. 
ΕἼον. ὅ 

100 

μολιβδὶς ὥστε δίκτυον κατέσπασεν 
ΡΙαΐ. Μου. Ρ- Τό Β: εἰ μηδεμίαν αἱ προκοπαὶ ποιοῦσι τῆς ἀφροσύ- 

νης ὄνεσιν. ἀλλ᾽ ἴσῳ σταϑμῳ πᾶσιν ἡ κακία περυϑεμένη “ μολιβδὶς --- 
κατέσπασεν Αποίογοιῃ Ρτοαῖι Εύστι. Μ. Ρ. 590, 8: μόλιβος καὶ μό- 
λυβδος. εἰ μὲν 1 ἔστιν. τὸ 4 οὐκ ἔστιν" οἷον “ καὶ μόλιβος ὥστε δίκτυον 

κατῆγε ϑάνῥ! Μ. κατήγαγε οἷ. Βγ]Ουγρῖ 5), Σοφοχλῆς. ΟἿ, Ῥίουδ. 
ἴῃ Μοου. ἢ. 357. 

7101 

ὅτῳ δ᾽ ἔρωτος δῆγμα παιδικοῦ προσῇ 



945 ΒΟΡΗΟΘΟΙΜΙ͂ 

ῬΙαί. Μοτ. Ρ. 7 Β: ὅτῳ δὲ ἔρωτος δῆγμα παιδικὸν (παιδικῶν 
Μοβο. 3, παιδικοῦ Ὑ101.) προσῇ, μέτριος ἄν σοι φανείη καὶ πρᾶος ἐν 
τῷ παρεῖναι καὶ συμφιλοσοφεῖν. ΟΡ ΠΟΟ] 15 6586. ὙΘΥΒΌΠῚ «ἰοοοὶ ῬΊαί. 

ον. Ρ. 619 Α: οὐ μόνον ὕσοις ἔρωτος δῆγμα πρόσεστιν. ὡς φησὶ Σο- 
φοκλῆς. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπὶ γυναιξὶ καὶ τοὺς ἐπὶ παρϑένοις δακνομέ- 
νους (0Ὁϊ παιδικοῦ ρμοβί δῆγμα δἀἀοπάπῃι 0580. ἱπαϊοδὺ ὙΥγυξθῃ.). 
Οὐ ῬΙαΐ. 5100. ΕἸον. 64, 82: τὰ δὲ ἐρωτικὰ δήγματα. κἂν ἀποστῇ 
τὸ ϑηρίον, οὐκ ἀνίησι τὸν ἰόν, ἀλλὰ ἐνιδροῖ (ἔοτί. ἐνιδρύει) τὰ 
ἐντὸς σπαράγματα. 

708 

πρὸς ἅσπερ οἱ μαργῶντες ἐντονώτατοι 
ΡΙαι. Μον. Ρ. 84 Β: ἡ δὲ προκοπὴ τὰς ὑπερβολὰς πφότερον καὶ 

τὰς ὀξύτητας τῶν παϑῶν ἀνίησι. “πρὸς ἅσπερ --- ἐντονώτατοι᾽ κατὰ 
τὸν Σοφοκλέα. 

109 

βᾶτ᾽ εἰς ὁδὸν δὴ πᾶς ὁ χειρῶναξ λεώς, 
οὗ τὴν Διὸς γοργῶπιν Ἐργάνην στατοῖς 
λίκνοισι προστρέπεσϑε [καὶ] Πῆθὰ ἄκμονι 
τυπάδι βαρείᾳ Πα δ τὸς 

ΡΙαΐ. Μον. Ρ.99Α: ὅτι γὰρ βραχεῖα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει ,χαλκο- 
τύπῳ τε καὶ οἰκοδόμῳ, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν ἔργων αἷ τέχναι 
συντελοῦσι δι᾽ αὐτῶν, καὶ οὗτος ὑποδεδήλωκε “ βᾶτ᾽ εἰς ὁδὸν ---- προσ- 
τρέπεσϑε᾽ (ν5. ἡκθιον ϑδάθηη σγοῦρθα ροθίδθ ποιηθμ οὗ 'ἴρ86. οτηϊί- 
ἰθὴ5 δου ΟἸἹοιηθηβ ΑΙοχ, Ῥτοίν, Ρ. 78. ΒΟΡΒΟΟΙ8 6556 Ἰοόὰχπι ἀοοοί 
ῬΙαί. Μογ. Ρ. 802 Β: τὴν γὰρ ̓ Εργάνην οὗτοι μόνον. ϑεραπεύουσιν, 
ὡς φησὶ Σοφοκλῆς. οὗ παρ᾽ ἄλμονι τυπάδι βαρείᾳ καὶ πληγαῖς ὑπα- 
κούουσαν ὕλην ἄψυχον δημιουργοῦντες. πᾶς καὶ παρ᾽ ἄκχμονι τυ- 
πάδι βαρείᾳ Δ 4141]. Ῥαπάοταρ ργΟθΑὈΠΠΠτον Ἰούθτη Δἀβουι 1 Ἡουτπδῃ- 
Π5.9 41 ΟΡ ΠΟΘΙ ΘΙ ΒΟΥ ΠΡ 5.556 Οἷ.: 

λέκνοισι προστρέπεσϑε, τὴν παρ᾽ ἄκμονι 
τυπάδι βαρείᾳ καὶ κόποις ὑπήκοον 
ἄψυχον ὕλην δημιουργοῦντες χεροῖν. 

ν5. 1 τοβρίοῖῦ Ἠθργο. 2 Ρ. 1647: χειρώναξ (χειρόναξ ὁοοα.) λεώς" ὃ 
χειροτέχνης. ῬΟΙΙῸΧ 2, 151: καὶ χειρώνακτες παρὰ Σοφοκλεῖ. ν5. ὃ 
γΘΒΡΊοΙς ΗοβγοΒ. 2. Ῥ. 441: λείκνοισι «προτρέπεσϑαι" λεῖκνα ἱστάντες 
προσάγεσϑαι" ἃ ἔσαν κανῷ, ἐφ᾽ οἷς τὰ λήια ἐπετίϑετο. ἅπερ, εἰσὶ καρ- 
ποὶ πύρινοι. γ5. 4 τορρίοιῦ ΠΡ ΟΠ. 3 ν. 1484: τῶ" σφύρᾳ. 

τ00 

σὺ δ᾽ ἄνδρα ϑνητόν, εἰ κατέφϑιτο, στένεις, 
εἰδὼς τὸ μέλλον οὐδὲν εἰ κέρδος φέρει; 

ῬΗΜΟΣ, »11707] 81 κρεῖττόν ἐστι τὸ τεϑνάναι τοῦ ζῆν. ὃ γοῦν 
Σιμωνίδης ----, Σοφοκλῆς δὲ "σὺ δ᾽ --- φέρει ;᾽ 
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101 

οὐ κόσμος. οὔκ. ὦ τλῆμον, ἀλλ᾽ ἀκοσμία 
φαίνοιτ᾽ ἂν εἶναι σῶν τὲ μαργότης φφενῶν. 

ΡΊας. Μον. Ρ. 14] ἘΣ: ταῖς “υσάνδρου ϑυγατρόσιν ὃ τύραννος ὃ 
Σικελικὸς ἱμάτια καὶ πλόκια τῶν πολυτελῶν ἔπεμψεν" ὁ δὲ “Ἵύσανδρος 

οὐκ ἔλαβεν εἰπών “ταῦτα τὰ χόσμια καταισχυνεῖ μου μᾶλλον ἢ “κοσμή- 
σει τὰς ϑυγατέρας᾽. . πρύτερος δὲ “υσάνδρου Σοφοκλῆς τοῦτο εἶπεν οὐ 
κόσμος --- φρενῶν ἢ. 

ἜΣ ΤΟΣ 
εὔκαρπον Κυϑέρειαν 

ΡΙαί. Μου. Ρ. ΙΗ Β: καλῶς τὴν ̓ Φφροδίτην ὃ Σοφοκλῆς εὔκαρπον 
Κυϑέρειαν προσηγόρευσε. οἴ, γν. 756 1}: ξείδωρον γὰρ αὐτὴν (5. ᾿Ἵφρο- 
δίτην) Ἐμπεδοκλῆς. εὔκαρπον δὲ Σοφοκλῆς ἐμμελῶς πάνυ καὶ πρε- 

πόντως ὠνόμασαν. 

109 

σὺ δὲ σφαδάξεις πῶλος ὡς εὐφορβίαᾳ" 
γαστήρ τε γάρ σου καὶ γνάϑος πλήρης .. 

ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 380 Εἰ: διὰ κόρον καὶ πλησμονὴν ἐξυβρίξουσι -- καὶ 
ἀνϑρωποι" ὥς που καὶ Σοφοκλῆς πεποίηκε ᾿ σὺ δὲ --- πλήρης". ν5.1 
σφαδάξεις ἰῦγ]. ν5. 3 βορᾶς αἀάϊ Ε-. Α. 1. ΑΒ γομ5. 

τ04 
5 " 2 ΄, οὐ νάβλα κωκυτοῖσιν. οὐ λύρα φίλα. 

ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 994 8: “Σοφοκλῆς δὲ καὶ τῶν οργάνων ἑκατέρῳ 
προσνέμων ἑκάτερον δῆλός ἐστι διὰ τούτων “οὐ νάβλα --- φίλα". Μα- 
Τ1πῈ φίλη. Ἐονίδβ86 τοβριοῖς πππο Ἰοοιπι ῬΠοί. Τ,6Χ. Ρ. 388, 7: νάβλα" 
εἶδος ὀργάνου. 

τ00 

ῬΙαΐ. Μον. Ρ. 414 Ἐπ πολλὰ καλὰ τοῦ ϑεοῦ διδόντος ἀνϑρώποις. 
ἀϑάνατον δὲ μηδέν: ὥστε ϑνήσκχειν χαὶ τὰ ϑεῶν. ϑεοὺς δὲ οὔ. κατὰ 
τὸν Σοφοκλέα. Εογίαββο γΟΒΡΙοἴταν Ἰοοαθ ΟΘά. 00. 607 54.: μόνοις 
οὐ γίγνεται ϑεοῖσι γῆρας οὐδὲ κατϑανεῖν ποτε. τὰ δ᾽ ἀλλα συγχεῖ 
πάνϑ᾽ ὃ παγκρατὴς χρόνος. 

πθθ 

οὑμὸς δ᾽ ἀλέκτωρ αὐτὸν ἦγε πρὸς μύλην. 
ΡΙαΐ, Μον. Ρ. 417}: ὅσας -- λέγουσι -- πλάνας ϑεῶν χρύψεις τε 

καὶ φυγὰς καὶ λατρείας . οὐ ϑεῶν πρν ἀλλὰ δαιμόνων παϑήματα καὶ 
τύχαι --. καὶ οὔτε «Αἰσχύλος εἶπεν “ἁγνόν τ᾽ ᾿πόλλω φυγάδ᾽ ἀπ᾽ 
οὐρανοῦ ϑεόν᾽. οὔτε ὃ Σοφοκλέους Ἄδμητος “οὑμὸς δ᾽ -- μύλην᾽. 

107 
ἐρρηξάτην ἐς κύχλα χαλκέων ὅπλων 
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ΡΙαΐ. ΔΜ οΥν. Ρ. 458 Ε: καὶ τὸν “Νεοπτόλεμον ὃ 0 Σοφοκλῆς καὶ τὸν 
Εὐρύπυλον ὑπλίσας ἐκόμπασ᾽ ἀλοιδόρητα : φησίν. ἐρρηξάτην -- ὅπλων. 
ΒΌΡΠΟΟΙΘα γοῦθα ἔογίαβϑο ουδῃΐ ἁλοιδόρητα δὲ ἐρρηξάτην κτέ. οΥθα 
ἐς κύκλα πῦπτη βᾶπᾶ βἰαί ἀπθϊΐο: ἐκόμπασ᾽ ΟΡ Ρ 11}. 

Τ0 8 

τὰ πλεῖστα φωρῶν αἰσχρὰ φωράσεις βφοτῶν. 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ- 168 ": ὃ δὲ Σοφοκλῆς λέγων ὅτι “τὰ πλεῖστα --- 

βοοτῶν᾽ ἄγαν. ἔοικεν ἡμῖν ἐπεμβαίνειν. Ρ. 481 Ε: παντὸς ἅπτεται γέ- 
νους φιλίας ἡ φαυλότης καὶ κατὰ τὸν Σοφοκλέα “τὰ πλεῖστα --- 
βοοτῶν᾽". 

709 

πικρὰν πικρῷ κλύξουσι φαρμάκῳ χολήν. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 468 Β: ὥσπερ οἵ Σοφοκλέους ἰατροὶ " πικρὰν χολὴν 
κλύξουσι φαρμάκῳ ἜΠΗΟΟΝ Θῃ. Ῥοθίδθ ποτη. ῬΙαι. Μον. Ῥ- 468 Ε: 
οὐχ ὥσπερ οὗ ἰατροὶ ἡ πικρῷ πικρὰν κλύξουσι φαρμάκῳ χολήν". ἈΜῸΣ 
Ῥ. 920 Ἐπ τίς ἔφην. ὦ Θέων. εἴρηκε τῶν τραγικῶν ὡς ἰατροὶ “πι- 

κρὰν. πικροῖς κλύξουσι φαρμάκοις χολήν᾽ 8 ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Θέω- 
νος ὅτι Σοφοκλῆς, καὶ δοτέον, εἶπον, ὑπ᾽ ἀνάγκης ἐκείνοις. πο 
γοϑοτα! 14 αποά βαρτὰ βουϊρίθπηῃ οϑί. 

ἀρ νῶν. 

οὐ μέμφομαί σε" δρῶν γὰρ εὖ κακῶς λέγεις. 
ΡῬΙαί. ΜοΥυ. Ρ. 804 δι ὡ μὲν γὰρ Σοφοκλέους Νέστωρ τὸν “ἴαντα 

τραχυνόμενον τῷ λόγῳ πραύνων ἠϑικῶς τοῦτο εἴρηκεν “οὐ “--- λέγεις. 
1014. Ρ. 8106: πολιτικῶς δὲ καὶ ὁ ἀν τὸ ὃ τοῦ Σοφοκλέους ἀποχφί- 
νεται λοιδορούμενος ὑπὸ τοῦ Αἴαντος " οὐ -- λέγεις. 

771 

οὐ γάρ τι βουλῆς ταὐτὸ καὶ δρόμου τέλος. 

ΡΊαΙ. Μοτ. Ρ. 511 1 οὐ: ἐν ταῖς τῶν πέλας ἐρωτήσεσι σαυτὸν ἔϑιξε 

σιωπῶν. μέχρις οὐ πάντες ἀπείπωνται τὴν ἀπόκρισιν" “οὐ γάρ --- τέ- 

λος᾽. ὡς φησὶν ὃ Σοφοκλῆς. 

7172 
ἔπεισας. ἐξέϑωψας 

ΡΙαΙ. Μον. Ρ. 580 ΔΑ: ὡς φησὶν ἡ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ μετανοοῦσα 

πρὸς τὸν μοιχόν " ἔπεισας. ἐξέϑωψας᾽. 

778 

βοαδεῖα μὲν γὰρ ἐν λόγοισι πφοσβολὴ 

μόλις δι᾿ ὠτὸς ἔρχεται τρυπωμένου". 

πόρρω δὲ λεύσσων, ἐγγύϑεν δὲ πᾶς τυφλός. 

Ια. Μοῦ. Ρ. 620 θ» ἐνδηλότερον Σοφοκλῆς τὸ αὐτὸ (χιιοά ΑΘ50}. 

ἤν, 348. ἀ1ο10) περὲ τῶν γερόντων “ἡ βραδεῖα ---- τυφλός. 
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114 

φίλιπποι καὶ κερουλκοέ, 
σὺν σάκει δὲ κωδωνοκρότῳ παλαισταί 

ῬΙαι. Μον. Ρ. 640 Α: καὶ Σοφοκλῆς εἴρηκέ που περὶ τῶν Τρώων 
ὡς ᾿ φίλιπποι --- παλαισταί᾽. ν5. 2 δὲ κωδωνοχρότῳ] κωδωνοκρότῳ 
δὲ Βοτρκῖαβ. 

11 
[χ πν 2 » 3 δ. ὦ 
ἀπαντὰ ταἀγένητα πρῶτον ηλϑ' αἀπαξ. 

᾿ ῬΊαΙ. Μοῦ. Ρ. ΤΣ Π): τοῦ Σοφοκλέους ἐπὶ τῶν ὅτι μὴ πρότερον 
ἣν ἀπιστουμένων εἰ γέγονε νῦν. οὐ φαύλως εἰπόντος “ἅπαντα τὰ γένη 
τὸ (ἅπαντα τἀγέννητα γ 816 Κ. Υ̓ πρῶτον ηλϑ᾽ ἅπαξ᾽. Αὐίϑι. 4, 59: 
ἀνὴρ πένης ἔδοξε λέγειν τοῦτο τὸ ἰαμβεῖον “ἅπαντα τἀδόκητα πρῶτον 
ἡλϑ᾽ ἅπαξ’ ϑησαυρὸν εὗρε καὶ ἐπλούτησε. 

110 

Σειρῆνας εἰσαφ[ικόμην] 
Φόρκου κόρας ϑροοῦντε τοὺς “Διδου νόμους. 

ῬΙαΐ. Μον. Ρ. 745 Εἰ: καϑάπερ Σοφοκλέους Ὀδυσσεὺς φησὶ Σειρῆνας 
εἰσαφικέσϑαι Φόρχου κόρας αἰϑροῦντος (1. ἀϑροῦντος) τοὺς “Διδου 

νόμους. γ8. 1 εἰσαφικόμην οὐ ν5. 3 ϑροοῦντε 5ογῖρδῖῦ ΠΟΡοοκίαβ ἴῃ 
ΟΡ. ΑἹ. ρ. 8523 δα, αἱΐ. Βυππμοκιιβ δα Νιρίγτα Ἰοοῦτη τοΐοσί, δά 
ῬΠδθδοοβ Υ 6] οκουτιβ. 

--΄- 

111 
κἀπὶ Κυρβάντεσσι χορεύσατε 

ῬΙαΐ. Μον. Ρ. 758 Ε': τὸ δὲ βακχεῖον ἐκ Διονύσου" “ κἀπὶ Κορυβάν- 
τεσσι χορεύσατε᾽, φησὶ Σοφοκλῆς. αὶ Κυρβάντεσι οοάϊοο5 ῬΑ βίη: 
οἵ, καὶ τὸς Κύρβαντας (. 1. 9555, 14 οἱ ἃ]. 

᾿ 118 
φίλων τοιούτων οὗ μὲν ἐστερημένοι 

χαίρουσιν. οἵ δ᾽ ἔχοντες εὔχονται ΑΚ ἡ 

ΡΙαί. δέος. Ρ- 768 Ἐ΄: ἀλλ᾽ ὡς ἀληϑῶς κατὰ τὸν “Σοφοκλέα " φίλων 
τοι φυγεῖν. Οτη. Ρ. πουηθη Ῥ]αΐ. Μον. Ρ. 94 Ὁ : τῶν δὲ ἀνεξετάστων 
παραρρυέντων ὥσπερ νομισμάτων ἀδοκίμων ἐλεγχομένων “οὗ μὲν ἐστε- 
ρημένοι --- φυγεῖν". 

7119 

λάμπει γὰρ ἐν χρείαισιν ὥσπερ εὐπρεπὴς 
χαλκός" χρόνῳ δ᾽ ἀργῆσαν ἤμυσε σθένος: 

ΡΙαι. Μον. Ρ. 792 Α: “λάμπει γὰρ -- στέγος". ὡς φησὶ Σοφοκλῆς. 
οἵ. Ρ. 788 Β: “λάμπει γὰρ -- χαλκός » ἈΠ] ΒΌΈΒΕ: ΠΟΙΏΘη ὁπ. Αἀάο 
Ρ. 1139 Ο: “λάμπει γὰρ --- ἀργῆσαν ἤμυσεν᾽ οὐ μόνον στέγος, ὡς 
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φησὶ Σοφοκλῆς. ἀλλὰ καὶ ἦϑος ἀνδρὸς οἷον εὐρῶτα καὶ γῆρας ἐν 
ἀπραξίᾳ δι᾿ ἀγνοίας ἐφελκόμενον. ν5. 1 εὐπρεπὴς] εὐγενὴς Ῥ. 1129. 

180 

δεινὸν τὸ τᾶς Πειϑοῦς πρόσωπον 

ΡΙαι. Μὸν. Ρ. 8δ4 Ε΄: ἀλλὰ " δεινὸν ---- πρόσωπον". ὡς φησὶν ὃ 
“Σοφολλῆς. 

7181 - 
. τιϑασὸν χῆνα καὶ περιστερὰν 

οἰκέτιν ἐφέστιόν τε 
ῬΙαί. Μον. Ρ. 989 ΕΒ: ἔλαφοι δὲ -- ἐσϑιόμενοι προβάτων καὶ χυ- 

νῶν ἐνιαχοῦ καὶ ἵππων κρέα προυξενη σαν" ᾿τιϑασὸν δὲ χῆνα καὶ πε- 
ριστερὰν. ἐφέστιον οἰκέτην τε Σοφοκλῆς οὐχ ὡς , γζαλαΐ καὶ αἴλουροι 
τροφῆς ἕνεχα διὰ "λιμόν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἡδονῇ -- - χαταχόπτοντες ὅσον ἐστὶ τῇ 
φύσει φονικὸν καὶ ϑηριῶδες ἔρρωσαν. ΥῈΪ οἰκέτην ἴῃ οἰκέτιν ταπίαν 
ΟΡ δητι5. ἔουέαϑϑθθ ΠΡΓῸΒ βοουίιβ, οἰχκέτεν ἐφέστιον 5ππαθ1 ΡΟΣ; 
δηΐθ Σοφοκλῆς νἹἀοίαν ὡς ὅς Τα: ἩΘϑΡ οἷ ῬΟΙΠὰχ 8, 82: οὗ μέν.- 
ἐδ ποιηταὶ καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους οἰκέτας ὠνόμαζον. ὕπου γε καὶ 

“ περιστερὰν οἰχέτιν. 
182 

. εὺ γὰρ καὶ διχοστατῶν λόγος 
σύυγκολλά τ᾽ ἀμφοῖν ἐς μέσον τεκταίνεται. 

ΡΙαύ. Μοτγ. Ῥις 986 Ο: ἀλλὰ ἡμῖν γε πάλαι τὸ τοῦ “Σοφοκλέους δε- 
δογμένον ἐστίν “ εὖ -- τεκταίνεται. ν5. 2 συγκολλᾶτ᾽ Π|0γῖ, σύγκολλα 
τ᾽ Ῥοΐβοη. ἐς μέσον ἀμφοῖν 110 τ] ΒΕ ΡΕΙ ἀμφοῖν ἐς μέσον Ηδ811]. 

189 

γραίας ἀκάνϑης πάππος ὡς φυσώμενος 
ΡΙαΙ. Μον. ᾿ 1100 Ὁ: ὑπὸ χαρᾶς ἤρϑη κατὰ τὸν Σοφοκλέα " γραίας 

--- φυσώμενος. 

784 

πολλῶν χαλινῶν “ἔργον οἰάκων ϑ᾽ ἅμα 

ΡῬΙαί. Ν. ΑἸοχ. ὁ. 7: ὡς μείζονος οὖσαν πραγματείας καὶ κατὰ τὸν 
Σοφοκλέα ̓  πολλῶν --- ἀμα΄. Ἐπιπάροιη νουβατῃ οι. ροθίδο ποιη. Πᾶ- 
Ῥού ῬΙαί. Μοσ. ρΡ. 767 ἢ. , 

780 

ταχεῖα πειϑὼ τῶν κακῶν ὁδοιπορεῖ. 
ῬΙυ, Ὺ. ἌΣΓΙΑΧ, , 25: καϑόλου μὲν οὖν ἴσως τὸ “Σοφόκλειον " τα- 

χεῖα --- δδοιπορεῖ᾽ " λεία γάρ τις ἡ πορεία καὶ κατάντης ἐπὶ τὸ βου- 
λόμενον. 

780 
ἀλλ᾽ οὑμὸς ἀεὶ πότμος ἐν πυκνῷ ϑεοῦ 

τροχῷ κυκλεῖται καὶ μεταλλάσσει φύσιν. 
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ὥσπερ σελήνης δ᾽ ὄψις εὐφρόνας δύο 
στῆναι δύναιτ᾽ ὧν οὔποτ᾽ ἐν μορφῇ μιᾷ, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἀδήλου πρῶτον ἔρχεται νέα 
πρόσωπα χαλλύνουσα καὶ πληρουμένη. 
χὥτανπερ αὑτῆς εὐγενεστάτη φανῇ, 
πάλιν διαρρεῖ κἀπὶ μηδὲν ἔρχεται 

ΡΙαί. . Τοπμιοίν, ὁ. 45: ἣν οὖν ὃ «Σοφοκλέους Μενέλαος εἰκόνα 
ταῖς αὑτοῦ τύχαις παρατέϑησιν, "ἀλλ᾽ οὑμὸς --- μηδὲν ἐ ἔρχεται ̓ ταύτῃ 
μᾶλλον ἄν τις ἀπεικάσαι τὰ Ζημητρίου πράγματα. γ8. 1 ἀεὶ οοἄ. ῬΑ]., 
αἰεὶ οοἰουϊ. νβ. ἃ εὐφρόναις Π|0γ], εὐφρόνας Βηιποῖς. ν5. 8--9 ΟἸΉ. Ῥ. 
ποηλ. ἰζογανὶὶ ῬἸαί. Μὸν. Ρ. 382 Β οἱ Ρ. 517 190. νϑ. ὃ ἀλλ᾽ ἐξ] ὡς ἐξ 
Μον. Ρ. 382, πῶς Μου. Ρ. 517. ν8. ὃ 84. οἱ. Ῥζοίζ. Ηθβ. Ορ. 780: 
κἂν ἐξ ἀδήλου πάλιν ἔρχεται νέα πρόσωπα καλλύνουσα χαὶ πληρου- 
μένη. ν5. 9 κἀπὶ] κεὶς τὸ 1. Τ) οπποίν. 

187 
κ ᾿ " Ω οὖν ΡΨ ᾿ 

καὶ τὰν νξορτον ἃς ἔτ ἄστολος χιτῶν 
Ὕ ᾽ ᾿ 

ϑυραῖον ἀμφὶ μηρὸν 
6 

πτύσσεται Ἑρμιόναν. 

ὧι 

ΡΙαί. ΠΥ ΟΟΤΡῚ οὐ Νυμηδθ (ΟΠΙΡ. 6. ὃ: τοῦ παρϑενικοῦ χιτῶνος αἵ 
πτέρυγες οὐκ ἤσαν συνερραμμέναι κάτωϑεν. ἀλλ᾽ ἀνεπτύσσοντο καὶ 
συνανεγύμνουν ὅλον ἐν τῷ βαδίζειν τὸν μηρόν. καὶ σαφέστατα τὸ γι- 
νόμενον εἴρηκε Σοφοκλῆς ἐν τούτοις “ καὶ τὰν --- ἙἙρμιόναν᾽. γ85..1 
γνεοργὸν ΠΡ (φργδοίον Ο, ααὶ νεουργὸν). νέορτον ὙΆ]ΟΚ. ἀσετ᾽ 110 Ἷ, 
ἃς ἔτ᾽ Αὐταΐα. 

188 

ὅστις γὰρ ὡς τύραννον ἐμπορεύεται. 
κείνου ᾽στὶ δοῦλος. κἂν ἐλεύϑερος μόλῃ. 

ἘΊΘΕΎ. ῬοΠΩΡ. - 18: μεταστραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ τὸν 
υἱὸν εἶπε Σοφοκλέους ἰαμβεῖα “ ὅστις --- μόλῃ". ῬΙαί. Μον. Ρ. 904 Ε: 
τὸ τοῦ Σοφοκλέους εἶπεν “ὅστις --- μόλῃ. Αρρίδῃ. Β. Οἷν. 2, 88: 
τοσοῦτο δ᾽ ἐκ τῶν Σοφοκλέους ἰαμβείων πρὸς ἑαυτὸν ἀνενεγκὼν εὔστις 
-- μόλῃ’ ἐνέβιηνεν εἰς τὸ σκάφος. Π)1ο 485. 42, 4: ,ἐξῆλϑε τοσοῦ- 
τον μόνον εἰπών “ὅστις - μόλῃ᾽. Μδοαν. 6, 80: “ὅστις --- μόλῃ. 
Σοφοκλέους : καὶ αὕτη. ΡΙαΐ. ΜΟΥ. Ρ. 88 Ὁ: καὶ ὃ Ζήνων ἐπανορϑού- 
μενος. τὸ τοῦ Σοφοκλέους “ἡ ὅστις --- μόλῃ". μετέγραφεν ᾿οὐκ ἔστι δοὺ- 
λος. ἂν ἐλεύϑερος μόλῃ". θιορ. ἘΣ Σ, 85: εἰπόντος. πρὸς αὐτὸν (Δυ"- 
ΒΕΠΡΡαμ) Ζιονυσίου ἣ ὅστις -- μόλῃ". ὑπολαβὼν " οὐκ ἔστι δοῦλος. ἂν 
ἐλεύϑερος μόλῃ". ν8. 1 γὰρ ὡς] δὲ πρὸς ῬΙαΐ., πρὸς Μίδοδν. 

489 

ὦ ϑεοί, τίς ἀρα Κύπρις ἢ τίς ἵμερος 
τοῦδε ξυνήψατο: 



954 ΞΟΡΗΟΟΘΙ9 

Ο ΡΙαῖ. Υ. ΤΊιη0]. ο. 86: τῶν δὲ Τιμολέοντος ἔργων -- οὐδὲν ἔστιν 
Ω Χ Χ - , , ς ι ᾿ , 2 
ᾧ μὴ τὰ τοῦ Σοφοκλέους (τιμοκλέους ΒΜ). ὡς φησι Τίμαιος. ἐπιφω- 
νεῖν ἔπρεπεν “ ὦ ϑεοί --- ξυνήψατο: ν5.1 ὦ ϑεοί] ὦ ϑεά ΒΝ. 

τὺ0 
[ν᾿] μ4 , "» 

ἕως οτοῦυ . . . κριϑωσῆς ὄνου 

ῬΟΙχ 7, 34: τὸ μέντοι ὑπερεμπεπλῆσϑαι --- χριϑιᾶν ἀπὸ τῶν 
ς , Ξ ᾿ ΄ κ᾿ Ὶ ᾽" αᾧὦ ν᾿ το Ω ὧ 

ὑποξυγίων- Αἰσχύλος μὲν γὰρ εἴρηκε --- Σοφοκλῆς δὲ “ ἕως ὁτου (ὁτὲ 
Ξ ΄ " ς δ [2 Ψ » . 

οοα. 4 ΒΟΚΙΚΟΙΙ) κριϑωσὴῆς ονου. ἕως οτου ψαύσειε Ἀρ. ὄνου 6]. 
ἩΥΙΔΏΏτΙ5. 

191 

ἀσπάϑητον χλαῖναν 

ῬοΟΙχ 7, 86: σπάϑη. ὅϑεν καὶ τὸ σπαϑᾶν καὶ τὸ " ἀσπάϑητος 
-» Νὴ - » ΄ 

χλαῖνα’ παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ ᾿ σπαϑητοῖς ὑφάσμασιν᾽ (Α6861ι. ἔν. 865). 
Ἄ - ΄ 

οἴ, Ἡ ο οι. 1 Ρ. ὅ76: ἀσπάϑητον χλαῖναν: τὴν δοράν. παρόσον οὐχ 
ὕφανται. Ἐπιϑί. Π. Ρ. 787,7: ἐν τοῖς τοῦ Παυσανίου φέρεται ὡς τὴν 

᾿ ἢ ΄ 3 Ἐ 
δορὰν ἀσπάϑητόν τινὲς εἶπον χλαῖναν. 0 ἔστιν ἀνύφαντον. Απρροά. 

2 ΄ -«- 2 

ΒΕΚΚ. ρ. 458, 18: ἀσπάϑητον χλαῖναν" ἀνύφαντον. 

792 

ποππύζεται ξευγηλατρίς 
ῬΟΙΠῸΧ 7, 186: βοηλάται βουφορβοί, βουκάπηλοι. ξευγηλάται" Σο- 

φοκλῆς δ᾽ ἔφη ᾿ ποππύξεται ξευγηλατροίς᾽. Αα ὙτΙρι(ΟΙοτίσια (οὗ. ἔν. 

584) ᾶθὸ τοίου Βϑυρκῖιβ. | 

798 
ὀρϑόχκερως φρίκη 

ῬΟΙῸχ 2, 31: παρὰ Σοφοκλεῖ "ὀρϑόκερως φρίκη" οἷον ὀρϑόϑριξ. 

ῬΠιοί. Τιοχ. Ρ. 846, ὅ: ὀρϑόκερως" ὀρϑόϑριξ. Σοφοκλῆς. Ἡθργ ΙΝ. 2 
Ρ. 780: ὀρϑοχέρως" ὀρϑόϑριξ. 

7194 

βομβεῖ δὲ νεκρῶν σμῆνος ἔρχεταί τ᾽ ἄλη 

Ῥουρινν. 46. Απίτο ΝΎΙΏΡΙΝ. ὁ. 18: ἃς (56. τὰς ψυχας) ἰδίως με- 

λίσσας οἵ παλαιοὶ ἐκάλουν --- ὅϑεν καὶ ὃ Σοφοκλῆς οὐκ ἀνοικείως ἐπὶ 

τῶν ψυχῶν ἔφη " βομβεῖ ---- ἄλλη. ἄλλη ἴῃ ἄλη υαπίαν Βουρκῖτ5; 

ἔρχεται δ᾽ ἁλές οἷ. Το οκίαρ Ῥ αἴΠ0]. ]οπι. 1». 366 ποί.- οαιπτάθιῃ 

τοπιρίαθαιι βομβεῖν δὲ νεκρῶν σμῆνος ἄρχεται τέλη. 

7190 

᾿Δἀλφεσσίβοιαν ἣν ὁ γεννήσας πατήρ 

Ῥυϊβοίαη. Ρ. 1328, 32 (ν0]. 3 Ρ. 4150 1{ν.}: ϑοροοῖοβ [686 ϑορθιοο 
. 5 ε 

Ῥ»ρΟΓον᾿ ψιαοάασηι οοηίγα ἸορΘηι ΔΘ)" )}.., δ[σμι ἦι ἢ 0 “᾿“λφεσίβοιαν --- 

πατήρ". Μῖο φιοφιο Ἰαγηΐνι8 ὦ ἐγ οοαθ0 ἱμοῖρτί. 
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τὸ0 

ἐδοξάτην μοι τὼ δυ᾽ ἠπείρω μολεῖν. 
601. ΑΘβοῖι. ῬΟΥΒ. 181: ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖχ᾽ εὐείμονε] ἐν- 

τεῦϑεν ἔλαβεν Σοφοκλὴς τὸ ᾿ ἐδοξάτην -- μολεῖν. τάδ᾽ ἠπείρῳ οοὗοχ 
Μοά,, τὰ δύ᾽ ἠπείρω Ὑά]οκ., τὼ δύ᾽ ἠπ. ΒΙοΙΙΐ. οἵ, Ἡ ογοά, Ῥ|ι- 
Ιοῖ. ρ». 484 Ῥίουβ.: «“Σοφοχλὴς ᾿εἐδόξατον μοὶ τὰ διὲ πείϑου μολεῖν". 
δυιβρίθου ἤθ. ΘΟ ΟΡ] 0 Ο} 15 πιὸ 6580 γΟΥΒΊΙΠΙ, Βοα δομῖοὶ ρορίδρ, αὶ 
ἈΘδο γ θὰ γοῦρα δύο γυναῖκ᾽ εὐείμονε. αὐἰθιι5. βἰρη Ποδπίι δύο 
ἠπείρω Ἐπαγτορὰ οὐ Αβῖα, ἴῃ σἰδύσῃ νουίουϊί. 

1097 

ὅ080]. ΑΡ. ἘΠ. 4, 2369: καὶ «Αἰσχύλος δὲ καὶ Σοφοκλῆς ὑπέλαβον 
τοὺς ὑπὲρ (ὑπὸ δι ΘΟΥΤ. Ἡ. ΚΟ] 185) τὴν Αἴγυπτον χιονίζεσϑαι τόπους 
καὶ τηκομένης τῆς χιόνος τὴν χύσιν εἰς τὸν Νεῖλον ἐκδίδοσϑαι. 8.6- 
ποοὰ Ναίιν. φαυδοβί. ΓΝ, 2, 16 (οἷς, [ο]ν. Τυγάπ5 46 τηθηβ. 4, 68 Ρ. 96, 
19): ἡπαχαφογαξ αἷΐ δ: Αοιορίαο ἡμεῖς δο μία ηἴυε8 ααὐἱ Νιίϊεηι ἐἰδχια (6- 
ΟἸγ 676 ---- πος Αοδοθ 5 δορλμοοῖος πιρίρίο5 ἱγακάιηί. 

" κἢ Ὁ 198 
ὦ Κραναὰ πόλις 

ὅὁΠ0]. ΑΥ, ΑΘ. 75: ὦ Κραναὰ πόλις] τοῦτο τέτριπται ὑπὸ τῶν 
παλαιῶν" καὶ Αἰσχύλος γὰρ καὶ Σοφοκλὴς ἐχρήσαντο τῇ λέξει. 

:. Ὧν 
ς ’ 2 ΄ ἔ , 

ὁ σχηπτροβάμωῶν ἄξτος. κυῶν Ζίιος 

ὅ6}01, Αν, Αν. δ16: δέον εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ «σκήπτρου εἶπεν ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς. οὕτω γὰρ ὃ Πίνδαρος “εὕδει δ᾽ ἀνὰ σκάπτρῳ Διὸς αἰετός᾽., 
καὶ Σοφοκλῆς “ὃ σχηπτροβάμων --- Ζιός". αἰετὸς] ἀετὸς Ο. 

800 

σαίνεις δάκνουσα καὶ κύων λαίϑαργος εἶ. 
5680]. Δ΄. Ἐκ. 1068: λαίϑαργοι κύνες λέγονται αἴ λάϑρᾳ Ἀρρβρνς 

σαι καὶ δάκνουσαι. --- παρὰ δὲ τὴν παροιμίαν ἔπαιξε " σαίνεις --- εἶ". 
ΟἽ πἸΠοΥ Κὅ'΄0Π0]. Ατὐ. Ἐ)4. 1031 ϑ'΄αἱά. ν. λαέϑαργος οἱ σαίνεσϑαι. 80- 
ῬΠΟΟΙθι γ υβτιβ Δ ΟἴΟΥ ΘΙ 6856 ἰγ861: Ἐπιδέ. Οἁ. ρΡ. 1498, 84: λάϑαρ- 
γος πλεονασμῷ τοῦ ἰῶτα γινόμενος λαίϑαργος. δηλοῖ μὲν κύνα. αὐενδα 
κῶς δὲ σημαίνει καὶ ἐπίβουλον ἄνϑρωπον κρύφα βλάπτοντα --- Σοφο- 
χλῆς ̓ σαίνουσα δάκνεις καὶ κύων λαίϑαργος “ΤΑΝ . ῬΊνγα. ΒεκΚ. ρΡ. 80, 
80: λάϑαργος κύων" ὃ λάϑρᾳ προσαλλόμενος καὶ χωρὶς ὑλακῆς δάκνων. 

801 

Ζεὺς νόστον ἄγοι τὸν νιχκομάχαν 
καὶ παυσανίαν καὶ ἀτρείδαν. 

Ξ0Π0]. Ατ. ΝΡ. 1168: λυσανίας ---- πρὸς δὲ τὴν ὀνοματοποιίαν 
τον Σοφοκλέα μυχτηρίζει λέγοντα “Ζεὺς -- ἀτρείδαν᾽. Τοῦτο Θϑ θη] 
Βαϊ, ν, λυσανίας. ν8.1 νόστον ἄγοι τὸν ϑια14,, ἄνοτος ἄγοιτο ὅ.6110]. 



οὔθ ΒΟΡΗΟΟΙΜΙΒ 

ΑΥ, οἄ, ΑἸά., απδθ 5] ΘΟΘΙΟΤῚ Θδὲ βουϊρύθσα, ΡΥΟΡΔΌΙ8 αὐτὸς 
ἄγοι τὸν δοΙ  Χϑνῖβ. νικομάχαν] νικόμαχον τηδ]ϊμι. οἵ, ΟὔΌβουν. οὐἱῦ, 
Ρ. 29 54. 

802 

πρὸς πέτραις ᾿Ελυμνίαις 
ΚΠ]. Ατ. Ῥδο. 1126, απθι Ἰοοιη δὐθα] ηλτι5 ἔν. 401. 

809 
οὔτ᾽ ἄλλο φῖτυ πρῷον 

Κ'6 01. Ατ. Ῥᾶς. 1164: φῖτυ) σπέρμα ---- καὶ Σοφοκλῆς “ οὔτ᾽ ἄλλο 
σπέρμα φῖτυ πρῴον᾽ λέγει. ὅ ἐστι πρώιμον καὶ ὥριμον. σπέρμα 46- 
Ἰοντ Βουρκιαβ. 

804 
᾽ ᾿ ΄, ’ Δ ᾿ χὰ 3 , 
ἑπειγομενῶν κερκίδος υμνοις. ἡ τους ευδοντας ἐγείρει 

ΒΌΠΟΙΓ  ΑΥ ΤΊ; 641: Σοφοκλέους τὸ ἡμιστίχιον " ἐπειγομένων --- 
ἐγείρει᾽. οὐ κερκίδοις ὑμνους οοἄ. , κερκίδος ὕμνοις Τ1πΔονῇ, Αὐ]δβίο- 
ῬΠΔΗΙΒ Ραγοάϊα ἴδθο οϑύ: στιβάδα σχοίνων κόρεων μεστήν. ἢ τοὺς 
εὐδοντας ἐγείρει. Ὃ ἘαΡΟΙ 15 Οομι. 2 ν. 651: μήποτε ϑρέψω παρὰ 
Περσεφόνῃ τοιόνδε ταῶν. ὃς τοὺς εὔδοντας ἐ ἐγείρει. ΑΥΙΒΙΟΡΗΕ. ὅπη. 
2 Ῥ. 1138: σπυρὶς οὐ σμικρὰ καὶ κωρυκίς.. ἢ καὶ τοὺς μάττοντας ἐγεί- 
θει. Τὰ ορμοοῖοθὶβ νϑυ 5. ἐπειγομένων οοΥγαρίσθμ, ἐπεγειρομένων οἷ. 
ΒουρΚια5. 

δὺ5 .. " 

5010]. Αν. Βδῃ. 844: λειμὼν γὰρ ἀνάκειται καὶ ἄνϑη ἀνειμένα 
τοῖς μύσταις ἐν τῷ πεδίῳ. δηλοῖ δὲ καὶ Σοφοκλῆς. ΟἿ, δ". 758. 

806 

παῖδας γὰρ οὖς ἔφυσ᾽ ἀναλώσας ἔχει 
Κ9Π01. Επιν. Μοᾷ. 88: ἀτιμάσας ἔχει) “4ττικῶς ἀντὶ τοῦ ̓ ἠτίμησε. 

-- καὶ Σοφοκλῆς " παῖδας ---- ἔχει᾽. καὶ πάλιν “ εὐφημίαν μὲν πρῶτα 
κηρύξας ἔχω". ὙΝ οἸοκοτια. οοιηραᾶγαῦ ΑἸ νοῦρθα Ρ. 1389 οα. ἘῚΡΡ., 
γ1(ἱ8 δορμςγ0 1956 65 ραγ 6718. 

8017 

εὐφημίαν μὲν πρῶτα κηρύξας ἔχω. 
500]. Επχν. Μοά. 88, νἱάθ ἔν, 806. 

808 

ὀργὴ γέροντος ὥστε μαλϑακὴ κοπὶς 
ἐν χειρὶ ϑήγει. ἐν τάχει δ᾽ ἀμβλύνεται. 

ὅ0}|0]. Ἰδὰν. ον. 480: συνελϑοῦσά σου τῷ γήρα ὀργὴ ἀπαίδευτόν 
ὅε ποιεῖ. καὶ Σοφοκλῆς "ὀργὴ --- ἀμβλύνεται᾽. ν8. 1 νοτὶς διΐθ 
γα]οῖκ., ΟἸΠΠ8 ὁΟὨ] ΘΟ ἍΤη Πυτηαπύ ΠΡΥῚ ορεϊΐ, γριῃ. Ἅ4Τ1Ι οἱ γαί. 
909, 4| κώπις νο] κύόπις ΡΓΔοΡθοηί. νβ. 3 ἐν τάχει] σὺν τ. ΜδΔΈΠι., 
αὐ γεχδα ἐν χειρὶ ϑήγει οονγιρία σπη1. 
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809 

ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἵ Ζιὸς κύβοι. 
6110]. Τὰπιν. ΟΥ. 592: οἷς δὲ μὴ πίπτουσιν εὖ} ἀντὶ τοῦ ἀπαντῶ- 

σιν" εἴρηται δὲ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κύβων. καὶ Σοφοκλῆς " ἀεὶ ---- 
κύβοι". Μουδιπι Ῥγον οΥ ΒΆΤΟΣ. οἱ. Ροοίδο ποπι. τλα]Ε1 αἰ ουτιί, αὐ 
6] 0]. το μίῳ Αρ. 88 πυρὶ 2, 44. Π)]οροιπίδη. 1, 08 Ογορ.. ΟΥρτ. 1 ̓  
18 Νίδοδσ. 1, 87 βίον. ΕΠ]. 1, 8, 32 Ρ. 129 διωδδνο γ. ἀεί, ἀρηῖατο 
4] τπαῦνν δὰ {Δ Ρ] ΟἸΙ ΠῚ 6886 τοβίαξαν Πὑπιρί, 1], Ρ. 1084, 1 οἱ Θά. 
Ρ. 1807, 18. γὰρ τῳ τρὶς ἐξ ΜδραΥῖι5 1, 38. 

. 810 

εἶἴϑ᾽ σϑα σώφρων ἔργα τοῖς λόγοις ἴσα. 
ὅ6Π0]. ἔπν. ΕΠ65. 106: εἴϑ᾽ ἦσϑ' ἀνὴρ εὔβουλος] ἐ ἔμπαλιν ὃ Σο- 

φοχλὴς (ὃ σοφός οοά., οοὐγ. Οοθοίμ5) ἡ εἴϑ'᾽ ---- ἴσα΄. Ἐογία586 τἄργα 
τοῖς λόγοις ἴσος. 

811 

δάφνην φαγὼν ὀδόντι πρῖε τὸ στόμα 
Κ΄6Π0]. Ἡφβιοά. 'ΓΠθορ. 80: ἡ δάφνη ἐνεργεῖ πρὸς τοὺς ἐνθουσια- 

σμούς. Σοφοκλῆς. (ἐν Κασάνδρᾳ Δαἀά. 'ΤΥΪπο. ΒΒ ΘΙΤΟΥΘ τη δ} ΕΘ 5(0) 
᾿ δάφνην --- στόμα’ καὶ “Ἰυκόφρων ἡ δαφνηφάγων φοίβαζεν ἐκ λαιμῶν 
ὄπα". ὀδόντι πρῖε τὸ] ἰδόντι πρίετο Β. 

812 

ἐγὼ κατ᾽. αὐτόν, ὡς ὁρᾶς. ἐξέρχομαι. 
ὅ6Π0]. Α ἘΠ ΑΙ, 108: ἔρον τοι δὲ καὶ πλείονες ἄλλοι τῶν ποιητῶν 

τῇ κατά ἀντὶ τῆς ἐπί. Σοφοκλῆς " ἐγὼ ---- ἐξέρχομαι". 

818 
ΞΘΠ0]. Α 1]. Β, 649: νῦν μὲν ἑκατόμπολιν τὴν “Κρήτην. ἐν Ὀδυο- 

σείᾳ δὲ ̓ ἐνενηκοντάπολιν. -- ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ τὸ ἀκριβὲς ἐξενήνοχεν, 
ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ. 

814 
ὃς μὴ πέπονϑε τἀμά, μὴ βουλευέτω. 

[0]. ΒΙ, Π. 1, 458: ὃ γάρ τι πταίσας πάντως καὶ φυλάττεται. 
καὶ Σοφοκλῆς “ὃς --- βουλευέτω᾽. 

81 

Ἑρμαῖον κάρα 
ὅ601. Α Π. Ν, 791: τὰ διὰ τοῦ ΑἸΟΣ τρισύλλαβα ἔχοντα τὴν 

πρώτην συλλαβὴν εἰς σύμφωνον καταλήγουσαν προπερισπᾶσϑαι ϑέλει. 
χερσαῖος -“---- Ἑρμαῖος" ὅϑεν τὸ Ἑρμαῖον κάρα παρὰ Σοφοκλεῖ. Ἐρτ- 
ἴα5856 16ρ. Ἑρμαῖον ὄρος ὁχ ὅορ!ι. Ῥ1}Π1]. 1459. 

810 

ὡς ἂν Ζιὸς μέτωπον ἐχταϑῇ χαρᾷ 
ΤΕΑα. ΟΒΑΞΚΟ. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 17 



ϑηῷ ΘΟΡΗΟΟΙΙΘ 

Κ΄6Π0]. Υ Π. Ο. 102: μέτωπον --- ἰάνϑη] Σοφοκλῆς " ὡς ἂν ---- χα- 
οα΄. Οὗ Β6|ο!]. ΑΥ. ΒΕ. 8: τοξοποιεῖν. ἀντὶ τοῦ ἐσκυϑρωπακέναι --- 
“Ὅμηρος (Π. Ο. 102) " "οὐδὲ μέξαχτον ἐπ᾿ ὀφρύσι κυανέῃσιν ἰάνϑη᾽ καὶ 
Σοφοκλῆς “ἡ ὡς ἂν --- χαρᾷ". 4086 ἀθβουῖρβιῦ ΘαάδΒ ν. τοξότης. αὐοὶ 
ἰάνϑη φῬτὸ ἐχταϑῇῆ οχ νϑῦϑιι ἨομμουῖοῸ ᾿υγορ 16. 

817 

οὐ πώποϑ᾽ ὑμᾶς συμβαλεῖν ἐπίσταμαι 

Κ0Π01. ΒΤ 1]. Π, 143: ἐπίστατο] ἠδύνατο. καὶ Σοφοκλῆς “οὐ 
-- ἐπίσταμαι. 

5818 ᾿ ᾿ 

Ἐνετοῖσιν ἵπποις τοῖσιν ἐκλελεγμένοις 

ἥδιον εἰ χωροῖμεν ἢ παντὶ σϑένει. 
ΓΤ δ ἐδ ὁ ἘΠ ν 314: σϑένος τὴν δύναμιν. δ΄ ἐστι τὴν στρατιάν. 

-- καὶ Σοφοκλῆς “Ἡ ἐν τοῖσιν ---- σϑένει". ν5. 1 ἐν τοῖσιν οοαᾷ., Ἐνε- 
τοῖσιν φοῖκοι. ἐκλελειμμένος οοᾶ. ν ἐκλελεγμένοις γ6] ἐκλελημμένοις 
οἷ. βομποίονία. τβ. 3 ἔδιον οοἄᾶ, , ἥδιον Ηδθοκον. χωρῶμεν εοᾶ,, 
ΒΟΥΡ51 χωροῖμεν. 

819 

ὃς παρακτίαν 
στείχων ἀνημέρωσα κνωδάλων ὁδόν. : 

ΚΠ]. Ῥιπᾶ. Τρέμιη. ῬτΟ]. Ρ. 514: τὸν τῶν ̓ Ισϑμίων ἀγῶνα οἵ μὲν 
ἐπὶ Σίνιδι τῷ Προκρούστῃ διαϑεῖναι φασὶ τὸν Θησέα ἀνελόντα αὐτὸν 
ὅτε περ καὶ τοὺς ἄλλους. ὡς φησὶ Σοφοκλῆς λέγων περὶ αὐτοῦ “ὃς --- 
δδόν᾽. ν5. 2 ἀνημέρωσε βογϊθοπάπτα νἱἀοέιτ. 

820 

μέν᾽ εἰς σοφιστὴν ἐμόν 
ΞΟΠ]. ΡῬιπά, Τβίμιη. 5, 86: σοφιστὰς --- ἔλεγον τοὺς ποιητάς. Σο- 

φοκλῆς " μέν᾽ --- ἐμόν᾽. Β6ΠΌ Ὁ. 410 (Ππρέ. ἢ. Ρ. 1028, 18): 
τὸν κιϑαρῳδὸν σοφιστὴν Σοφοκλῆς καὶ τὸν ϑαψῳδὸν Εὔπολις. Ηε- 
5.0}. 2 Ρ. 1259: σοφιστήν᾽ πᾶσαν τέχνην σοφίαν ἔλεγον. καὶ σοφιστὰς 

τοὺς περὶ μουσικὴν διατρίβοντας καὶ τοὺς μετὰ κυϑάρας ἄδοντας. 

821 

ἤδη γὰρ ἕδρα Ζεὺς ἐν ἐσχάτῳ ϑεῶν 
ὅ6}|0]. ΡῬιμπα. ΝΘ. 10.561: κέχρηται καὶ Σοφοκλὴς τῷ ἐσχάτῳ ὁ ἀντὶ 

τοῦ πρώτου “ἤδη γὰρ ἔδρα Ζεύς φησίν “ ἐν ἐσχάτῳ ϑεῶν᾽ . ἀντὶ τοῦ 
ἐν πρώτῳ. Ἄοῖρα ροοίαρ οοΥιρία. 

: 822 

λύσω γὰρ εἰ ὅθι. τῶν τριῶν ὃν οἴσομαι. 
ὅ6Π|01. ΡΙμά. ΟἹ. 1, ἔνιοι δὲ ὅτι τρία λέγεται κοινῶς καὶ τὰ 

πρὸς τὸν ϑάνατον οὐπιβαμῆνν. ξίφος. ἀγχόνη, κρημνός. Σοφοκλῆς 
“λύσω --- οἴσομαι᾽. λύσω πιιϑροοίτπῃ. 
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829 
ὠνὴν ἔϑου καὶ πρᾶσιν ὡς Φοῖνιξ ἀνὴρ 
Σιδώνιος κάπηλος. 

5610]. ΡΙμά. Ργμ. 2, 125: οἵ γὰρ Φοίνικες παλιγκάπηλοι. καὶ 
Σοφοκλῆς “ὠνὴν --- χάπηλος". νβ.  Σιδώνιος Θ᾽] ΒΒ 6556. οἷ, 
Μοϊμοκίι8. 

824 

χῶρος γὰρ οὗτός ἐστιν ἀνϑρώπου φρενῶν, 

ὅπου τὸ τερπνὸν καὶ πὸ πημαῖνον φύει" 

δαχρυρροεῖ γοῦν καὶ τὰ καὶ τὰ τυγχάνων. 

ὅὁ01. Ριπά, Ῥγάι, 4, 218: γίνεται τοῦτο. ἐπειδὰν ὑπέρμετρος 
χαρὰ ἐπιπέσῃ. ὥστε ἀκουσίως δαχρύειν. Σοφοκλῆς “ χῶρος --- τυγχά- 
νων. ν8. 1 αὑτός ἐστιν οἷ. ΒΔ ΘΥΡῸΥ, 

820 

ὦ γῆ Φεραία. χαῖρε. σύγγονόν ϑ᾽ ὕδωρ 
Ὑπέρεια χρήνη. νᾶμα ϑεοφιλέστατον. 

ὅ6Π0]. ΡΙη4. Ῥγίμ, 4, 221: Ὑπέρεια δὲ χρήνη ἐν ταῖς Φεραῖς. 
ὡς Σοφοκλῆς “" ὦ γῆ --- ϑεοφιλέστατον᾽". 

826 
μηδ᾽ αἰόλιξε ταῦτα 

ϑοΒο]. ΤΏ ΘοοΣ. 1, 56: αἰολίξζω γὰρ τὸ ἀπατῶ. καὶ Ἱεροκλῆς (Σο- 
φοκλὴς 'ΟαΡ.) «μηδ᾽ αἰόλιξε ταὐτα΄. Αποοά. Β6ΚΚ. ρΡ. 861, 2: αἰο- 
λίζειν - τὸ ποικίλλειν. οὕτω χολῆς. 

827 

. πάνσοφον κχρότημα “αέρτου γόνος 
ὅοΠο]. ΤΉ ΘοοΥ. 1ὅ, 18: ἠξκοιθμενον] -- ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τοῦ 

κεχροτημένου χαλκοῦ. καὶ Σοφοκλῆς " πάνσοφον --- γόνος. 

828 

εἰς ἄΐαν πλέων 

ΑθΡΠδπτδ Βγπ. Ρ. 87.01: “ἴα, πόλις Κόλχων - ἔστι δὲ καὶ Θεττα- 
λίας ἄλλη, ἧς μέμνηται Σοφοκλῆς, τῆς μὲν προτέρας λέγων " εἰς Αἶαν 
πλέων". τῆς δὲ δευτέρας οὕτως "ἣ ἔστιν --- παγκληρία᾽ (ἔν. 829). 

829 

ἔστιν τις Αἷα Θεσσαλῶν παγκληρία 
Θἰορπδμπβ ΒΥΖ. Ρ. 37. 3. νἱ46 ἔτ. 828. παγκηρία οοὔοχ Ῥουιβίηιβ. 

890 

᾿ἀνακτόρειον τῆσδ᾽ ἐπώνυμον χϑονός 
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ΘΙ ΟΡ ΙΔ ΠτΙ5 ΒΥ“. Ρ. Ὁ Ὅ6: ᾿Ανακτόριον, ᾿Ακαρνανίας πόλις -- τῇ 
ἐθνικὸν ᾿ἀναχκτόριος --- Σοφοκλῆς δὲ φησὶ διὰ τοῦ ΕἸ (διὰ τοῦ 1 11011) 
“᾿Αναχτόριον -- χϑονός". Ἰδογο οθαάοθιῃ γι. οβ5. ρ. 261 Ὁ Οαἰβῇ, 

891 

τί μέλλετ᾽ ᾿Αρτακεῖς τὲ καὶ Περκώσιοι:; 

ΘΤΟΡπτβ ΒΥΖ. Ρ. 127,19: ᾿Δρτάκη. πόλις Φρυγίας -- τὸ ἐθνικὸν 
᾿Αρτακηνός. Σοφοκλῆς δὲ ἀπὸ τοῦ ᾿Αρτακεύς εἶπε “τί. Περκώσιοι; 

892 

πάντ᾽ ἐχκαλύπτων ὁ χρόνος εἰς [τὸ] φῶς ἄγει. 

ΒΈΟΡ. ἜΟΙ. 1, Β.1 01.2.9: “Σοφοκλέους. πάντ᾽ -- ἄγει’. τὸ ΟΠ]. 
σίου". ΟἿ, δα, Πδ 459: πάντ᾽ ἀνακαλύπτων ὃ χρόνος πρὺς φῶς 
(εἰς τὸ φῶς Μοϊμθ Κ᾽ 8) φέρει. γι. ΑΘβορὶ Ρ. 48, ὃ: παντα δὲ τὰ 
καλυπτόμενα ὃ χρόνος εἰς φῶς ἄγει. 

899 

χρόνος αὖ χρόνος ἅμα χραταιᾷ 
τερμοσύνᾳ βίου 
πόλλ᾽ ἀνευρίσκει σοφὰ μαιομένοις. 

ΒίοΡ. ἘΠ]. 1, 8, 18 ν. 280: «Σοφοκλέους. “χρόνος αὖ --- μαιομέ- 
γοῖο,. ΧΕΡῸΣ τερμοσύνα ϑιβροοίπμι, χρημοσύνᾳ οἷ. Τ]]Θη Δ ἶπι8. 

894 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἂν τὰ ϑεῖα κρυπτόντων ϑεῶν 
μάϑοις ἄν. οὐδ᾽ εἰ πάντ᾽ ἐπεξέλϑοις σκοπῶν. 

Θίοῦ. ἘΠ]. 3, 1, 4 ρ.6: Σοφοκλέους. "ἀλλ᾽ --- σκοπῶν. ν5.1 
ϑεῶν οἵη. Α. ν5. ῶ μαϑῆς ΔΕ. 

ϑῦ 

᾿ σχαιοῖσι πολλοῖς εἷς σοφὸς διόλλυται. 
ΚΤ». ΕἼον, 2, 18: Σοφοκλέους. " σκαιοῖσι --- διόλλυται. 

890 

ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τοὺς πονοῦντας ὠφελεῖν. 
ΠΒ100. ΕἾον. 3, 14: ᾿᾿ἐσϑλοῦ --- ὠφελεῖν". Βορ!ιοο] Ἰούπμι ἐγ θυ 

Ψεϊδοι 
8897 

ἀλλ᾽ ἡ φρόνησις ἀγαϑὴ ϑεὸς μέγας. 
Β[0}». ΕἾον. 8, 16: “ἀλλ᾽ --- μέγας᾽. Βορ]ιοο]! ἴορῦπη {θυ Αὐ- 

50 ῃἶπ5. οἵα Τιμο. ἀγαϑὴ] ἡ ἀγαϑὴ 1Ὀγ]. 

8.9.8 

ἀλλ᾽ οἱ κακῶς πράσσοντες οὐ κωφοὶ μόνον, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁρῶντες εἰσορῶσι τἀμφανῆ. 
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ΒΒ. ΕἼον. 4, 1: «Σοφοκλέους. “ ἀλλ᾽ οἵ --- τἀμφανῆ᾽. ν5. 3 τἀ- 

φανῇ Α πὶ. ργ.. ἰΐοιη Μ οἱ αἱ. Ξ 

δ99 

ὡς δυσπάλαιστον ἀμαϑία κακόν... 
5100. ΕἾον. 4, δ: Σοφοκλέους. ᾿ ὡς δυσπέλαστον ἡ ἀμαϑία χα- 

κόν᾽. δυσπάλαιστον οοττοχὶ. ἡ ἀμαϑία οἄ., 5ο4᾽ ἡ ομι. Α πὶ. μγ. 
οἱ Μ, ἔστιν ἀμαϑία τοί. 

540 

ἡ δὲ μωρία 
μάλιστ᾽ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ἔφυ. 

5100. ΕἾοΥ. 4, 17: «Σοφοκλέους. “ἡ δὲ --- ἔφυ". Ἐππιάριη Ἰοουτὰ 
5. Ρ- ἢ. παροὺ Ῥγύόνουρ. ἀρρομπά. ἃ. 12, 01 δὲ οὐ τῆς οτητἐ{πιν. 

541 

χαίρειν. ἐπ᾽ αἰσχραῖς ἡδοναῖς οὐ χρή ποτε. 
Βιοῦ. ΕἾἼοΥ. 5, 14: Σοφοκλέους. “χαίρειν ---- ποτε. χρή ΔΜ, δεῖ 

οοίουι. ΟΝ “ΉΝῸ, ΙΠ0Π. 544. 
842 

οὐ τοῖς ἀϑύμοις ἡ τύχη ξυλλαμβάνει. 
5190. ΕἾον. 8, 11: ΣοὈφοχλέους. “ οὐ --- ξυλλαμβάνει". συλλαμβά- 

νει Ν. 

8549 

αἰδὼς γὰρ ἐν κακοῖσιν οὐδὲν ὠφελεῖ. 
ἡ γὰρ σιωπὴ τῷ λαλοῦντι σύμμαχος. 

Βιοῖς ΨΊον, 13. 9: Σοφοκλέους (σοφέλου Ιο. 1)αιμαβο. ἰθβϑίθ 
ΘΟ αἰσέ. ἴῃ ὅἴο. ἘΠ0]. Ρ. 844). " αἰδὼς --- σύμμαχος. ν5. 3 (θη ὅ0- 
ῬΈΟΟΙΙ ἰρθαϊς Αὐβθηἶτι5 Ρ. 439. 21) δαΐ ἃ ΡῬυῖοῦθ βοιπηρθηάτ οϑ δαί 
οουταρίαβ. τὠγκαλοῦντι οἷ. Θοδοξαρ Μασ ὁδ  Ῥ. 19. 

544 

τί ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς; πᾶς γὰρ οἰνωϑεὶς ἀνὴρ 
ἥσσων μὲν ὀργῆς ἐστι, τοῦ δὲ νοῦ κενός" 
φιλεῖ δὲ πολλὴν γλῶσσαν ἐκχέας μάτην 
ἄκων ἀκούειν οὗς ἑκὼν εἶπεν λόγους. 

ϑέοΌ. ΕἼοτ. 18,1: Σοφοκλέους. “τί ταῦτ᾽ --- οὗς ἑκὼν εἶπεν κα- 
κῶς". οΥθᾶ πᾶς γὰρ οἰνωϑεὶς «τέ. 011. Ῥ. ΠΟΙη. δβοτί ΟἸΘΙΊΘἢ5 ΑἸΟΧ. 
Ῥαρά. ἢ 0Ῥ. 181: πᾶς γὰρ σἰνωϑθεῖς ἀνὴρ κατὰ τὴν τραγῳδίαν “ ἥσσων 
--- οὗς ἑκὼν εἶπεν κακῶς". ν8. 1 οἵ, ὅ68ο0]. ΤΙ. Η, 412 ἴῃ Απθοά. 
Ῥδυβ. νο]. ὃ Ρ. 2328, 1ὅ (δος, ΤΠ. Ρ. 692, 13): οὐχ ἐπαινετὸν δὲ τὸ 
οἰνοῦσϑαι ---- ὡς δηλοῖ καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ τὸ " οἰνωϑείς᾽. γ8. 8 οἱ 4 
Βαθοὶ ΡΙαΙ. Δον. Ρ. 89 Α: φιλεῖ γὰρ ὃ τοιοῦτος κατὰ τὸν Σοφοκλέα 
“ γλῶτταν ἐκχχέας ---- λόγους". ν8. ὃ γλῶσσαν] γλῶτταν Ῥ]αΐ. δὲ ΟἸοιι. 
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ν8. 4 εἶπεν λόγους] εἴπῃ λόγους ῬΙαί., εἶπεν κακῶς 5100. (1 εἶπεν 
λόγους Β τι. 56ς.) οἱ ΟἸ6ῃι. 

545 
κλέπτων δ᾽ ὅταν τις ἐμφανῶς ἐφευρεϑῆῇ. 
σιγᾶν ἀνάγκη. κἂν καλὸν φέρῃ στόμα. 

5100. ΕἼοΥ. 94, 4: Σοφοκλέους. “ κλέπτων --- στόμα". 

540 

ἦ δεινὸν ἀρ᾽ ἦν, ἡνίκ᾽ ἄν τις ἐσϑλὸς ὧν 
αὑτῷ συνειδῇ 

510. ΕἾον. 34, 6: Σοφοκλέους. “ἢ δεινὸν --- συνείδῃ᾽. ν5. 3 
αὐτῷ 1|δυ]. συνειδῇ γτὸ συνείδῃ 1) 14 ογῆλι5. 

847 

ὅρχοισι γάρ τοι καὶ γυνὴ φεύγει πικρὰν 
ὠδῖνα παίδων: ἀλλ᾽ ἐπὴν λήξῃ κακοῦ, 
ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δικτύοις “ἁλίσκεται 

πρὸς τοῦ παρόντος ἱμέρου νικωμένη. 
᾿ς 500}. ΕἾον. 38, 1: Σοφοκλέους. “ὅρκοισι --- νικωμένη᾽. ν5. 3 ἐπ᾿ 
ἂν Ἰῖῦγϊ, ἐπὴν Ἡ ΘΥτηδηητι8. 

548 
ὅρχος γὰρ οὐδεὶς ἀνδρὶ φιλήτῃ βαρύς. 

Κ10}. ΕἼον. 28, ὃ: Σοφοκλέους. “ὕρχος --- βαρύς". φηλήτη Β τι. 
ο., φιλητὴ Μ, φιλήτῃ οοἰονΐ. 

8490 
οἴκοι μένειν δεῖ τὸν χαλῶς εὐδαίμονα. 

Θ100. ΕἾοΥν. 89, 14: «Σοφοκλέους. “οἴκοι --- εὐδαίμονα. ὙΙάΘ 
4πῶ6 ΑἸχίτητι5 ἴῃ ΑΘΒΟΒΎΙ ἔν. 310. 

δ0 

μή μοι κρυφαῖον μηδὲν ἐξείπῃς ἔπος" 
χλῇϑρον γὰρ οὐδέν": ὡς δ᾽ ἂν εὐπετὲς λάβοις. 
γλώσσης χρυφαῖον οὐδὲν οὐ διέρχεται. 

5.10». ΕἼοΥ. 41, 8: Σοφοκλέους. “μή μοι -- διέρχεται᾽. ν5. 1 μη- 
δὲν] οὐδὲν ΑΒ. ν5. 2 χλεῖϑρον 1|0γ]. ὡς δ᾽ ἂν εὐστεγὲς λάβῃς εἰ. 
Ηρφγηη., Ἰαϊοί ἁἸπὰ αυϊά. 

8551 
ὅπου γὰρ οἵ φύσαντες ἡσσῶνται τέχνων,. 
οὐκ ἔστιν αὕτη σωφρόνων ἀνδρῶν πόλις. 

5.10}». ΕἾἼοΥ. 43, 11: Συφοκχλέους. “ὅπου --- πόλις. ν5. 1 φυλάσ- 
σοντες Ἰἰργ], φύσαντες ῬΊΘΥΒΟΗ. 
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δ02 
΄ ἴω - ᾽ ΄ , 

νόμοις ἑπεσῖδαι τοῖσιν ἐγχώροις καλὸν. 

ὅ.οῦ. ΕἾον. 48, 35: «Σοφοκλέους. “ νόμοις --- καλόν". τοῖς ἐγχω- 
θέοις Μ οι. ποι. 872. οὐ τόθ οἱ οοάἴοον ῥ᾽] ουίαιιο, αὐ] τοῖσεν ἐγχωρίοις 
ΜΝ μΝά,, τοῖσεν ἐγχώροις (ἱτοίίπ5. ΟΝ Τοἷτα τοῖς ἐπιχωρίοις. ατοί 
ῬΙΟθ 5. ΜΟΙ οἰκῖτβ Μοπαιάγο νουβτιπι {ἰ θυι 1 οὐ Ασβοι. Ρ. δέδ, 11. 

δδι 

πολλῶν καλῶν δεῖ τῷ καλόν τι μωμένῳ" 
- 5» "» “" 

μικροῦ δ᾽ ἀγῶνος οὐ μέγ᾽ ἔρχεται κλέος. 
ὅ(ον, ΤἼον. 45.,. 11: «Σοφοκλέους. “ἡ πολλὼν --- κλέος". ν5. 1 καλῶν] 

’ ᾿ - ᾿ 5 ’ 

[ονίαβδο πόνων βου οι άπι. καλῶς τιμωμένῳ 11θν1, καλὸν τε μωμένῳ 
ΒΟΥΙΡ5]. 

δὺ4 
“- , -ὕ Ἢ ; “ 

γνῶμαι πλέον κρατοῦσιν ἡ σϑένος χερῶν. 

ὅτου. ΕἼοΥν. 84, 8: Σοφοκλέους. “γνῶμαι -- χερῶν ἢ. 

εἰ σῶμα δοῦλον, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς ἐλεύϑερος. 
τοῦ. Του. 65, 88: Σοφοκλέους. "“ εἰ --- ἐλεύϑερος᾽. οἵ, Οτορον. 

Νὰ. νο]. 3. Ρ. 315. Α: εἶναι γὰρ εἶναι τἀνδρός. ὡς ἀκούομεν. τὸ σώμα 
δοῦλον. τὸν τρόπον δ᾽ ἐλεύϑερον. 

δὸθ 

ὦ παῖδες, ἥ τοι Κύπρις οὐ Κύπρις μόνον, 

ἀλλ᾽ ἐστὶ πάντων ὀνομάτων ἐπώνυμος. 
ἔστιν μὲν Ἥιδης. ἔστι δ᾽ ἄφϑιτος βίος. 

ἔστιν δὲ λύσσα μανιάς. ἔστι δ᾽ ἵμερος 
ἄκραντος. ἔστ᾽ οἰμωγμός. ἐν κείνῃ τὸ πᾶν ε 
σπουδαῖον, ἡσυχαῖον. ἐς βίαν ἄγον. 
ἐντήχεται γὰρ πλευμόνων ὅσοις ἔνι 
ψυχή" τίς οὐχὶ τῆσδε τῆς ϑεοῦ βορός; 
εἰσέρχεται μὲν ἰχϑύων πλωτῷ γένει, 
ἔνεστι δ᾽ ἐν χέρσου τετρασκελεῖ γονῇ" 10 
νωμᾷ δ᾽ ἐν οἰωνοῖσι τοὐκείνης πτερόν, 
ἐν ϑηρσίν. ἐν βροτοῖσιν. ἐν ϑεοῖς ἄνω. 
τίν᾽ οὐ παλαίουσ᾽ ἐς τρὶς ἐκβάλλει ϑεῶν: 
εἴ μοι ϑέμις, ϑέμις δὲ τἀληϑὴ λέγειν, 
“Πιὸς τυραννεῖ πλευμόνων. ἄνευ δορός, 1Ὁ 
ἄνευ σιδήρου: πάντα τοι συντέμνεται 
Κύπρις τὰ ϑνητῶν καὶ ϑεῶν βουλεύματα. 
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Θ100. ΕἾον. 63, 6: Σοφοκλέους. “ἡ ὦ παῖδες --- ϑεῶν βουλεύματα". 
ΤΩΘΟΣ ἸὨΪΕΙτιπῚ 1. Ὁ. ΠΟΤΗ. βου ῬΙαΐ, Δίου. Ρ. 767 Ἅ: ἀλλ᾽ ἀπὸ μιᾶς 
σκηνηὴς ἀκούομεν ϑ Ἔρως γὰρ ἀργὸν κἀπὶ τοιούτοις ἔφυ᾽ (Ελπιι. Τ)8ι.) 
καὶ πάλιν αὖ ὧδε “ οὐ Κύπρις μόνον --- λύσσα μαινάς᾽ (γ5. 1- τῶν Υ8. 3 
πάντων ὅ1ο)., πολλῶν ΡΙαί. ἔογίαθθ56. οχ Δ θβοῖ. Ῥγομ. 310: καὶ Γαῖα 
πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία. νϑ5. ὃ βία ῬΊαί. οὐ ὅτο"., βέος Βοίμῖπι5. 
γ8. 8 μαινάς ῬΙαΐ. οὐ 5΄100., μανιάς ῬοΥΒΟΠαΒ. Υ8. ὃ ἄκρατος ΠΟΥ, 
ἄκραντος Βοίμιι5. κείνῃ Μ, ἜΡΕΝΝ ἃ 1} Ὑθ. Ὁ ἡσύχιον Α. εἰς] ἐς Ν. 
ν5. 7 ἀνϑάπτεται ΜοΙποΚἰὰ5 ᾿Θαδι ἢ 4 ρΡ.660. πνευμόνων Β. ν5. 8 οὔτι 
Μ. τῆσδε οἵη. Α. βορός οοτγιρίαππι, βορά Θτοίίπ5. νϑ8. 9 πλωτῶν Ατ- 
56}.,) ἦ. πλωτῶν γένη ον. ν5.10 ἔοτί. χέρσου δ᾽ ἔνεστιν ἐν ἸορΘπάτμη. 
ἜΑ] γένει Α. Ἔ ὑπο ΞΟΡΠΟΟΙ15 ντἀ θέαν Ἰοοιβ 564 ἘΠ Ἰ δῖε 
(οἷ. απ ΑἸΧΙ ῬΊ1Ο]. νο]. 4 Ρ. 542), ὁὰϊ 5 ΒΡ: ΟἸο1 ἔανθηί ΡΙαίαν- 
ὁΠθα νοῦρθὰ ἀπὸ μιᾶς σκηνῆς. απᾶθ Τλᾶπδο5 Ἐπιυρίάθαθ 6586 ἔναρ- 
ΠΊΘΠ ΤΌΤ ᾿η4Ἰοᾶγ6 νι ἀοθηίτα. ΟἸΘμθη5. 4] Θ τὴ ΑἸοχ. δσοσι. Υ Ρ. ΤΙ7 
ὃ μὲν Σοφοκλῆς --- ἐκβοῷ οἴ τιοχ Εὐριπίδης δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς σκη- 
νῆς τραγῳδῶν: Ῥ]αίαγοντιπν θοάθιῃ αἰ ΘΘμαἹ ῬΘΠΘΥΘ ἸΙ5ΠΠῚ 6556. ΠΟῸῊ 
οὐ! θυ η. 

807 

τίς δ᾽ οἶχος ἐν βροτοῖσιν ὠλβίσϑη ποτὲ 
γυναικὸς ἐσθλῆς χωρὶς ὀγκωϑεὶς χλιδῇ; 

Θ100. ΕἼον. 67, δ: Σοφοκλέους. “ τίς δ᾽ --- χλιδῇ;᾽ 
898 

κατ᾽ ὀρφανὸν γὰρ οἶκον ἀνδρόφρων γυνή. 
Β100. ΕἼον. 78, 54: Σοφοκλέους. “κατ᾽ --- γυνή. 

859 

πενία δὲ συγκραϑεῖσα δυσσεβεῖ τρόπῳ 
ἄρδην ἀνεῖλε καὶ κατέστρεψεν βίον. 

510}. ἘἼον. 96,9: 4ιφίλου. “πενία δὲ ---- βίον’ », 96,.10: 26- 
φοπκλέους. πενία δὲ τοῖς ἔχουσιν οὐ σμικρὰ νόσος. πενίας γὰρ. 
οὐδείς ἐστι μείξων πολέμιος". Ἰιοτητηαία, ἰὐδηβροδαϊ θυ Κῖπια., οα] 
5αϑταρσαπίιν Η υτηδημπῖ5 οὐ Μοίπμοκῖπιβ οπι. 4 Ρ. 434. ν5. 1 δυσκρα- 
ϑεῖσα Α οἱ ΝΊπ4ο}. 

800 

ὦ ϑνητὸν ἀνδρῶν καὶ ταλαίπωρον γένος. 
ὡς οὐδέν ἐσμὲν πλὴν σκιαῖς ἐοικότες, 

βάρος περισσὸν γῆς ἀναστρωφώμενοι. 

Κσ1᾽00. ΕἼον. 98, 1: Σοφοκλέους. “ὦ ϑνητὸν -- ᾿ἀναστρεφόμενοι ". 
ν5.1 ϑνητῶν ΑΜΨΥΙμα. ν5. 3 εἰκότες 110γὶ ποπμι}}}1. ν5. ὃ ἀναστρε- 
φόμενοι ΑΜΥΙπά4,, ἀναστρωφώμενοι ΒΒ. Ἰδογίαθδο ΓΤ γτιιβ οδὲ ἸοοτΒ, 
νάο {ἴ. 59]. 
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801 

οὐ γὰρ ϑέμις ξὴν πλὴν ϑεοῖς ἄνευ κακῶν. 

Θ1ο. ΕἾον. 98, 48: Σοφοκλέους. “οὐ γὰρ --- κακῶν᾽. ἄνευ κακοῦ 

Μομ. τηοῃ. 692. 

8602 

στέργειν δὲ τἀκπεσόντα καὶ ϑέσϑαι πρέπει 
σοφὸν κυβευτήν, ἀλλὰ μὴ στένειν τύχην. 

ὅδ1ο0. ΕἾον. 108, 51: Σοφοκλέους. “στέργειν --- τύχην". ν5. 1 
τἀμπεσόντα] τἀκπεσόντα Α οὐ γὶπά. ν5. 3 οπι. ροθίαθ ποι. παθοὶ 
Ποογοδμιο 2 ρΡ. 864: κυβευτήν. «σοφὸν κυβευτήν, ἀλλὰ μὴ στενὴν 

τυχεῖν᾽. τὸν τοῖς κύβοις χρώμενον" ἐπιστήμην γάρ τινα ἐδόκουν 
τὸ δεξιῶς χρῆσϑαι: ἐπιστημονικωτέραν τὴν πεττείαν τῆς κυβείας 
ἐνόμιζον. 

8609 
ἐλπὶς γὰρ ἡ βόσκουσα τοὺς πολλοὺς βροτῶν. 

ϑίον. ΕἼου. 110, 14: Σοφοκλέους. “ ἐλπὶς --- βροτῶν". Τάριη νοῖ- 
515 ΟἸἾ550 ροθίδθ ποιηῖηθ δχϑίαῦ ἴῃ 560]. ἔπισ. ῬΊοθη, 896 ΡῬτο- 

νοΥΌ. ἀρρομά. 1, 89 Μίέθι. πῆομ. 42 βἷο βουϊρίαβ: αἷ δ᾽ ἐλπέδες βόσκουσι 
τοὺς κενοὺς βροτῶν. ΘΌΡΠΟΟΙΘτα τ! αΐαν Ἐπὶ. ῬΈορα. 806: αἷ δ᾽ 

ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας. ὡς λόγος. 

564 
πάντ᾽ ἐμπέφυκε τῷ μαχρῷ γήρᾳ κακά, 
νοῦς φροῦδος. ἔργ᾽ ἀχρεῖα. φροντίδες κεναί. 

5100. ΕἾον. 116, 39: “πάντ᾽ --- κεναίζ;. ϑΌΡΠΟΟ]15. 6556 ἸΘΟσπ 4ο- 
οοί ΟἸΘ ΘΗ 5 ΑἸοχ. Ῥχοίν. Ρ. 73: ἕπεται τοιγαροῦν ὑμῖν κατὰ τὸν Σο- 
φοκλέα τὰ ἐπίχειρα τῆς ἐκλογῆς. “ νοῦς φροῦδος --- κεναί᾽. νϑ5. 3 ἔργ᾽ 

ΒίοΒ., ὠτ᾽ ΟἸοιη. 

860 
οὐκ ἔστι γῆρας τῶν σοφῶν. ἐν οἷς ὁ νοῦς 
ϑείᾳ ξύνεστιν ἡμέρα τεϑραμμένος. 

᾿προμηϑίέα γὰρ κέρδος ἀνθρώποις μέγα. 
Βίοῦ. ΕἼοΥ. 117, 4: τοῦ αὐτοῦ (56. ϑορ!ος 115). “οὐκ ἔστι --- μέ- 

γα΄. νϑ5. 2 γοῦρᾶ ϑείᾳῳ ἡμέρᾳ οοτττρίδ. προμηϑίέᾳ ξύνεστιν εὖ τε- 
ϑραμμένος Βερρκίαβ, ψουβαμη 3 ἃ ῬΥΔΘΡΎΘΒΒ518 αἰνίπηθη8. ϑείῳ ξύνεστιν 
ἱμέρῳ τεϑραμμένος οἱ. Μοϊποκίπδ. 

860 
ὅστις δὲ ϑνητῶν ϑάνατον ὀρρωδεὶ λίαν, 
μῶρος πέφυκε" τῇ τύχῃ μέλει τάδε. 
ὅταν δ᾽ ὁ καιρὸς τοῦ ϑανεῖν ἐλϑὼν τύχῃ. 
οὐδ᾽ ἂν πρὸς αὐλὰς Ζηνὸς ἐκφύγοι μολῶν. 



266 ΘΟΡΗΟΟΙΜΙΒ 

5ίοῦ. ΕἼον. 118, 12: ΣΟΦΟῚ (6 Νίη4ο}., ΤΎϊπο. Ἰοιησηδ 911... 10- 

απ οπι. 4). “ὅστις --- μολών. ν5. 3 μωρὸς Π|0Ὀγ]. νϑ5. ὃ ὅταν γὰρ 
ἰᾳ 4 

1ἰρτὶ, ὅταν δ᾽ Οτοιίπ5. νβ5. 4 ἐκφύγῃ ΠὈγ], ἐκφύγοι ἩΙτηῖτ8. 

807 

ὅστις γὰρ ἐν κακοῖσιν ἱμείρει βίου, 
ἢ δειλός ἐστιν ἢ δυσάλγητος φρένας. 

στο. ΕἾοΥ. 131, 31: Σοφοκλέους. “ὅστις --- φρένας". 

808 

Α. ϑανόντι κείνῳ συνϑανεῖν ἔρως μ᾽ ἔχει. 
Β. ἥξεις, ἐπείγου μηδέν, εἰς τὸ μόρσιμον. 

Θ΄10}. ΕἾον. 122, 11: Σοφοκλέους. “ ϑανόντι --- μόρσιμον. νϑ5. 3 

ἥξεις] ἕρξεις Α,, ἕξεις οἱ. ὙΥ αρῃον. Ῥουβοπαγατη ποίἃΒ ΤΥ οὐατἐπηΐ. 

808 ἃ 

χρόνος δ᾽ ἀμαυροῖ πάντα κείς λήϑην ἄγει. 

5100. ΕἾον. 136, 8: “Σοφοκλέους (δῖος Μι, ὁοοίουϊ Ἰθιηπηα ΟΠ1.). 

“χρόνος -- ἀγει΄. Ὑ οΥδαΒ τϑοαντῖῦ ἴῃ ΜΘῃ. τη0}. δ45. 

809 

νὴ τὼ “απέρσα, νὴ τὸν Εὐρώταν τρίτον, 
νὴ τοὺς ἐν [άργει καὶ κατὰ Σπάρτην ϑεούς. 

βτ80. ὙΠ1 Ρ. 864: τὴν δὲ “ἂν οἵ Διόσκουροί ποτὲ ἐκ πολιορκίας 

ἑλεῖν ἱστοροῦνται. ἀφ᾽ οὗ δὴ “απέρσαι προσηγορεύϑησαν: καὶ Σοφο- 

κλῆς λέγει που “ νὴ τὼ--- ϑερύς᾽. Αα 1, δοδοπᾶβ Ἰοοῖπη τούζα!Π Μουτν- 

5ἷπ5. ν5.1 τὸν] τὰν 4. ν5. 3 σπάρταν Α. ΝΙδὶ [Δ]1οΥ, ν θύϑιιδ ἔγδη5- 

ῬΟΠΘΠΑΙ πη. 

570 

ἐδέξατο δαγεῖσα Θηβαία κόνις 

αὐτοῖσιν ὅπλοις καὶ τετρωρίστῳ δίφρῳ. 

ΞΡ. ΓΧ ρ. 899: ἐνταῦϑα δέ που καὶ τὸ ̓ ἡμφιαράειον ἔστι τετι- 

μημένον ποτὲ μαντεῖον - ὅπου φυγόντα τὸν ᾿“μφιάρεων.. ὡς φησὶ Σο- 

φοκλῆς. " ἐδέξατο --- δίφρω". ν5. 2 τετρωρίστῳ] τετραορίστῳ νο] τε- 

τραρίστῳ πομμι}}}1 110 Υ]. 

871 

ὅϑεν κατεῖδον τὴν βεβακχχιωμένην 
βροτοῖσι κλεινὴν Νῦσαν, ἣν ὁ βούκερως 

Ἴακχος αὑτῷ μαῖαν ἡδίστην νέμει. 

ὅπου τίς ὄρνις οὐχὶ κλαγγάνει; .. 

ϑναῦ. ΧΥ͂ ν. 687: παρὰ Σοφοκλεῖ δέ τις ἔστι τὴν Νῦσαν καϑ- 

υμνῶν ὡς τὸ Διονύσῳ καϑιερωμένον ὄρος: “ὅϑεν --- κλαγγάνει 
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καὶ τὰ ἑξῆς. ν5. ὃ αὑτῷ μαῖαν] αὐτῷ ἐκιρόν ΟΡ, αὐτόμαιαν (νο] 
Ροίϊι5 αὐτομαῖαν) οἷ. Μίοϊμο κί. 4 κλαγχάζει α΄. 'ΥΙρΡίο] πιο 10- 
οαιπὴ Δ βου 1 ὙΥ̓ ΘΙ] ΟΚουτιβ. 

872 
ϑαυμαστὰ γὰρ τὸ τόξον ὡς ὀλισϑάνει 

Θαϊάαβ: ὡς" λίαν --- Σοφοκλῆς " ϑαυμαστὰ --- ὀλισϑάνει". 

879 

ϑεοῦ δὲ πληγὴν οὐχ ὑπερπηδᾷ βροτός. 
ἰΤ ΘΟΡΠΗ]τ8 δα Απίο]. 3, 9 Ρ». 110: ὃ γοῦν Σοφοκλὴς ἀπρονοησίαν 

ἐν ἑτέρῳ λέγει " ϑεοῦ --- βροτός". ᾿σπιπ θη νυ Βα] 51η6 Ἰθιημηδίο ἢ 8- 
μοὶ 5.00. Ἐπ]. 1, 8, 7 Ρ. 106 οἱ Μοη. τη. 351. 

874 

οὗ γὰρ γύνανδροι καὶ λέγειν ἠσκηκότες 
ΤΎγΡ. Ἐμοί. νο]. 8 Ρ. 741 (Δ οβοιορ. Οραβο. Ρ. 78): ὅταν ἐπὶ 

συν ϑέτων ἐναλλάξῃ ὁ ὀνομάτων τις τὸ καϑωμιλημένον, ὡς παρὰ Σοφο- 
κλεῖ " οἵ γὰρ --- ἠσκηκότες᾽ ἀντὶ τοῦ οἵ ἀνδρόγυνοι. Θ΄πΠ ον ῬοΙΪΥ- 
Ὀϊα5 δαγάϊδητι π᾿ σχημ. ἈΠ. νο]. 8 Ρ. 612. 

570 
3 ’ ᾽ 77 ’ 

Πέλιος οἰκχτείρειξ με, 
«ι Ἀ “ 

ον οὗ σοφοὶ λέγουσι γεννητὴν ϑεῶν 
καὶ πατέρα πάντων. 

γιι. Αταί. θά. ΒΆΠ]. νο]. 2 Ρ. 487: οὗ δὲ Δία τὸν ἥλιον νοήσαντες 
λέγουσιν: ὅτι χαὶ Σοφοκλῆς Δία τὸν ἥλιον καλεῖ λέγων "“ ἠελίοιο χτεί- 
ρειε ἐμέ: οὗ σοφοὶ λέγουσι γεννητὴν ϑεῶν πατέρα παντων". ὅ1ο ο(1- 
αν, οουγοχὶς Βυτηοῖκῖβ, ααὶ γ5. 1 ἥλιος βουῖρβιί. Νύμϊη ΠΠΎΜΣ Ἢ 510 
Ἰοοιβ ἀπθιίαὶ ΒΘυΠΒαταΥ Ηϊβι. 1π||, αὐ. νο]. 2 ρ. 797. 

510 
ϑεοῦ τὸ δῶρον τοῦτο" χρὴ δ᾽ ὅσ᾽ ἂν ϑεοὶ 
διδῶσι. φεύγειν μηδέν᾽, ὦ τέκνον. ποτέ. 

για Ηομι. ὁ. 108 ἴῃ ΡΙαΐ. Μον. ρα. γί, ν0]. ὅ Ρ. 1197: πάλιν 
δὲ τὸ Ὁμήρου “ οὔτοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα’ Σοφοκλῆς 
παρέφρασεν εἰπῶν " ϑεοῦ --- ποτέ᾽ 

577 

ὀρϑῶς δ᾽ Ὀδυσσεύς εἰμ᾽ ἐπώνυμος κακοῖς" 
πολλοὶ γὰρ ὠδύσαντο δυσμενεῖς ἐμοί. 

Ὑ τί ὅοΡ]ι. Ρ. 181, 98 οα. ὙΥ̓ Θδίθστῃ. : παρερυμολογεῖ δὲ (βόρμο- 
6165) καϑ'᾽ Ὅμηρον καὶ τοὔνομα τοῦ Ὀδυσσέως " ὀρϑῶς. ἐμοί᾽. ν5.3 
ὠδύσαντο] ὠδύσσαντο οἱ ὀδύσσαντο ἃ]. δυσσεβεῖς νυ]σο, δυσμενεῖς 
ΒΟΥΡ51., ΝΡ 5 Ἰοοστη Δ ἀβου 1 Βυτ μη Κππιβ, ῬΠαθδοῖθιι5 ΥΥ 6] οΚουτιβ. 
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878 

ὅταν τις ἄδῃ τὸν Βοιώτιον νόμον 
Ζϑμῃοῦ. 23, 65: Βοιώτιος νόμος" ἐπὶ τῶν τὰς μὲν ἀρχὰς ἠρεμούντων, 

ὕστερον δὲ τοῖς κακοῖς ἐπιτεινόντων, ὡς φησὶ Σοφοκλῆς “ ὅταν --- 
νόμον". 

879 
αβρῶωτος 

ῬΟΠῈῸΧ 6, 389: ἄβρωτος δὲ ὃ νῆστις παρὰ Σοφοκλεῖ, καὶ ἀβρωσία 
ἡ ἀσιτία. 

880 
ἀγάζξεις 

Αποοά. ΒΌκΚκ. ρ. 8386, 6: ἀγαάζεις: ἀντὶ τοῦ ϑρασύνεις. Σοφο- 
κλῆς. , 

8δ1 
ἀγάμητος 

Αηθοα. ΒΘΕΕ. ».3386δ.7: ἀγάμετος " ἀντὶ τοῦ ἄγαμος. Σοφοκλῆς. 
Βοοίο ἀγάμητος 5ἶνο 6 ὁοπίθοίατα εἶν 6 οοαϊοο δά ΒυπμοΚῖα5. 

582 
ἀγάσματα 

Αποοά, ΒΟΚΚ. Ρ. 826, 22 οἱ δαϊάαε: ἀγασματα΄ σεβάσματα, ἃ ἂν 
τις ἀγάσαιτο. Σοφοκλῆς κέχρηται. 

᾿ 889 
ἄγχαξε 

Αποοα. ΒΘΚΚ. ρΡ. 840,22: ἄγχαξε" ἀντὶ τοῦ ἀναχώρει. οὕτω Σο- 
φοχλῆς. ἩΒγΟΝΐτ5 1 Ρ. 78: ἀγχαξε" ἀναχώρει. 

884 
ἀγωνοϑήκη 

ῬΟΙΙαχ 3, 141: Σοφοκλῆς δὲ τὴν ἀγωνοθϑεσίαν ἀγωνοθϑήκην μοχϑη- 
ρῶς ἐχάλεσεν. 

580 
ἀγωγεύς 

Ῥ|ιούϊαΒ ΤῸ Χ. Ρ. 6, 38 οὐ Αποοα. Βοκῖς. Ρ. 840, 26: ἀγωγεύς" ὁ 
ἱμὰς τῶν κυνηγετικῶν κυνῶν. οὐτω Σοφοκλῆς. 

5880 
ἀδηφαγοῦσα 

Ῥ]οῦ. ΠΧ, Ρν. 9, 32): ἀδηφάγοι" ἀγωνισταὶ ἵπποι οὕτως ἐκαλοῦντο 
--- ἔφη δὲ καὶ ἀδηφαγοῦσα Σοφοκλῆς. ΟἿ, τὴν ἀδηφάγον νόσον ΤΊ]. 818. 

587 
ἀδικόχειρας 
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Απορά, ΒΟΚΙ. Ρ. 848.,. 1: ἀδικότροπος ἐρεῖς καὶ ἀδικοχρήματος. 
ὡς Κράτης. καὶ ἀδικόχειρας. ὡς «Σοφοκλῆς. 

δ 5 
ἀδρέπανον 

ΠΟΒγοἾ. 1 Ρ. 99: ἀδρέπανον: ἄδρεπτον. ϑεοῖς ἀνακείμενον. ΣῸ- 
φοκλῆς. 

559 
ἁδρῦναι 

Αμπροᾷ. ΒΈκΚΚ. ρ. 845, 13: ἀδρῦναι" ἁδρὸν καὶ μέγα ποιῆσαι. Σο- 
φοχλῆς. 

890 
ἄξειν 

Αμπροοά. Β6ΚΚ. ρΡ. 348, 11: ἄξειν" τὸ στένειν. “Σοφοκλῆς. δδγο!. 
1 Ρ. 117: ἄξειν: στενάξειν ἢ ἐκπνεῖν διὰ στόματος. 

891 
᾿“ξησία 

Αποοᾶ, ΒΟΚΚ. Ρ. 848,36: ᾿Δξησία: οὕτως ἡ Δημήτηρ παρὰ Σοφο- 
κλεῖ καλεῖται. οἵ δὲ τὴν εὐτραφῆ. ΟἿ, Το 6. Κη ΑρΊδορῃι. Ρ. 822. 

892 
ἀϑαυμάστως 

Ἀποοᾶ. ΒοΚΚ. ρῥ. 858. 4: ἀϑαυμάστως Σοφοκλῆς εἶπεν. 

893 
“ἰαντία 

ΘΙΘΡΠδμτιβ ΒΥΖ. Ρ. 87. 18: 4ἰανῖτις, Ναβαταίων χώρα --- τὸ ἐϑνι- 
κὸν Αἰανῖται --- Σοφοκλῆς δὲ Αἰαντία γράφει δίχα τοῦ Ν. δίχα τοῦ 1 
οἷ. αστόπον 5 δὲ ΥΥ δδίθυιηδπητῖβ, 116 ᾿δανῖτιν. μἷς 4ἰαντίς ὁχ ϑορΠο- 
016 ῇἴρυσι τδίιβ. 

ψααν. 894 
αἱματῶσαι 

ἈΑπροᾷ. ΒΟΚΚ. ρ. 860, 18: αἱματῶσαι" ἀντὶ τοῦ φονεῦσαι. Σο- 
φοκλῆς. 

805 
ἀκληρία 

Απροοᾷ. ΒΟΚΚ. ρ. 867, 16: ἀχληρία- ἀντὶ τοῦ ἀτυχία. οὕτω Σο-᾿ 
φολλῆς. 

5800 : 
ἀκολουϑία 

Απροά. ΒΟΚΚ. Ρ. 867, 832: ἀκολουϑία: ἡ ἀκολούϑησις. Σοφοκλῆς. 

897 
9 

ἀκουσείων 



2τὸ ΒΟΡΠΟΟΘΙΙ5 

Αποοά. ΒΟΚΚ. ν». 869, 18: ἀκουσείων ἀντὶ τοῦ ἀχουσύμενος. Σο- 
φοχλὴς. οὗ, ν. 572, 16: “ἀκουσέτην Συφοχλὴ ἧς ἔφη. ἀκούσεσϑαι δὲ ᾿Ζρι- 
στοφάνης. ΟῚ ἀκουσέτην ἴῃ αἀκουσείειν υυιτανάσαν. απ ΠΤ οΌγΆθ0. 
Ἡόβγ ΟΝ. 1 Ρ. 1090: ἀκουστεῶν (1. ἀκουσείων) " ἀκουστικῶς ἔχων. 

505 
9 ’ 

αχροφυσίον 

Απορᾷ. ΒΟΚΚ. ρ. 378, 15: ἀκροφύσιον" τὸ τῇ χώνῃ προστεϑέμε- 
γον. «Σοφοκλῆς. 

δ 
ἀλεύσω 

Απορᾷ, ΒΟΚΚ. Ρ. 8388, 4: ἀλεύσω" ἀντὶ τοῦ φυλάξω. «Σοφοκλῆς. 

900 
ἀλίβας 

ΠΥ ΟἸ." 0. 281: ἀλίβας" 1 νεχρός. ἢ) βροῦχος. ἢ ποταμός. ἢ ὔρος. 
Ρ- 350: ᾿ἡλύβας: ὄρος. παρὰ Σοφοκλεῖ. ἢ πόλις. οἵ δὲ λίμνη ἐν Ἴτα- 
λίᾳ καὶ ἐν Τροίᾳ. ΟἿ, ὅν, ΤΙΤ οὐ ἘΠ]]Θμ ΕΠ Τμ6χ. ὅορ]ι. νο]. 1 Ρ. 68. 

901 
ἀλίνουσιν 

Απορᾶ, ΒΟΚΙ. Ρ. 388, 11: ἀλίνουσιν " ἀντὶ τοῦ λεπτύνουσι. ΣῸ- 
φοκλὴς. » 

02 
ἀλκάϑω 

Αποοά, ΌΚΚ, μ. ὅ88., δ1: ἀλκάϑω καὶ ἀλκάϑειν: Σοφοχλὴς καὶ 
Αἰσχύλος. σημαίνει δὲ τὸ βοηϑεῖν. 

908 
ἀλλάχϑητε 

Απορά. ΒΟΚΙ. ν. ὅ76, 81. οἱ διαϊάδν (εἴ. Ζοι. Τμθχ. Ρ. (890). 
λάχϑητε" ἀντὶ τοῦ διαλλάχϑητε. Σοφοκλῆς. 

004 
᾿Αλούσιοι 

ΓΟ ΝΆ μι Βγχ. Ρ.78, 6: “ἥλος. πόλις ̓ Δχαΐας -- τὸ ἐϑνικὸν ᾿“λεύς. 
Σοφοκλῆς δὲ ᾿“λουσίους. τινὲς δὲ τῶν γλωσσογ ράφων ᾿“λίους. Ἰΐογο 
οδάοιῃ Τλίγιη. Ν᾽ ο55. Ρ. 180 1ἡ (ἐαἰδ, Ἰὺχ 15. ἀπο ὁ ἀσνὸ πλυγα μίαν, 
ΡΓΟΡ ΑΒΗ] οδὲ ᾿Ἰλουσίων πιομίϊοιοιι οχ Δἰαμιδιΐο οβδὸ ἀουϊναίαμ. 

Ὁ0ῦ 
ἀμύνασϑαι 

δυϊά, : ἀμύνασϑαι" Θουκυδίδης μὲν ἀντὶ τοῦ ἀμείβεσϑαι., ---- Σοφο- 
κλὴῆς δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπαλεξῆσαι. Ἰονίαϑδο σοβριοῖταν (ὐοα, Οὐ, 879: ἔργοις 
πεπονϑὼς ῥήμασίν σ᾽ ἀμύνομαι. 
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ΠῚ 
ἀμυχνόν 

διά, : ἀμυχνόν" τὸ μὴ μυσαρὸν ἀλλ᾽ ἁγνὸν καὶ καϑαρόν. οὕτω 
Σοφοκλῆς. γράφεται δὲ καὶ ἀμυχρόν. ϑιιργτα δυϊάαβ: ἀμυγνόν --- οὔ- 
τῶ ΖΣοφοχλὴς. Ῥτοθα 6 οδὲ αποά οοπθοουπηΐ, ΟΡ ΠΟΘΙ Θ μι. βου ῖ- 
Ρ5ῖβδβθ ἀμυσχρόν. 

901 
ἀμφώβολα 

Ἐπιδὲ. Οἄ. ρ. 1405, 80: χαὶ ἀμφώβολα. φασί. παρὰ Σοφοχλεῖ αἵ 
διὰ σπλάγχνων μαντεῖαι. οἵ, ΗΘ ΒΥ οἷ. 1 Ρ. 811: ἀμφώβολα: ἡ διὰ τῶν 
σπλάγχνων μαντεία. 

008 
᾿ἀνακτόριος 

ΚΘ ΘΡ ιδητι5 ΒΥ Ζ. Ρ. 92,16: ᾿Ανακτόριον (ἀνακχτόρειον οοἄ. Β 684.) 
᾿Ακαρνανίας πόλις --- ὀρσενικῶς παρὰ Σοφοκλεῖ. 

909 
ἀναστρέφων 

Ηδβυ οι. 1 Ρ. 844: ἀναστρέφων" ἀρνούμενος. Σοφοκλῆς. 

910. 
ἀναψύχουσα 

Ηόβυ οὶ. 1 Ρ. 849: ἀναψύχουσα" ξηραίνουσα, ῥιπίξουσα. Σοφοκλῆς. 

9 
ἀνόσητος 

ῬοΙαχ 8, 107: τὸν δὲ ἄνοσον καὶ ἀνόσητον Σοφοκλῆς. 

912 
ἀπαιόλημα 

Ἤβυοι. 1 ρ. 430: ἀπαιόλημα: ἀποκάϑαρμα ἢ ἀποπάτημα. ἢ ἀπο- 
πλάνημα. Σοφοχλῆς. Αποοά. ΒΟΚΚ. Ρ. 419, 18: ἀπαιόλημα" ἀποπλά- 
νημα. ἀποχάϑαρμα. ἢ ϑεόν τινα ἀπατητικχόν. 

919 
3 ΄ 

ἀπανϑρωπος 

ἩΘΒΎ ΟΝ. 1 Ρ. 424: ἀπάνθρωπος" σκληρός. ἀνόητος. ἄφρων, ἀνε- 
΄ » 2 ἊΨ» - 

λεήμων. Σοφοκλῆς ἁπανί""". ὃϊς οοάοχ: ἴῃ δχέγθιηΐβ ἔπουππέ απ] 
[θα] 86 ΟΠ. Θὴ. ἴῃ 6556 ὑρδον οπΐ, Ῥϑυιτη ΡΥ ὈΙΠ]Ι θυ. 

᾿ 914 
ἀἁπολωπίσαι 

ῬΟΙ]λχ 7, 44: ἀποδῦσαι καὶ ἀπολωπίσαι. ὡς Σοφοκλῆς. καὶ περι- 
λωπίσαι. Ἐοτία556 ἐχλωπίσαι 5οΥ θη πηι; οουίθ ἐκ δ᾽ ἐλώπισε πλευ- 
ρᾶν αἰχτὶ ὅορῖι. 'ΤΎΔοΙ.. 995. 



972 ΘΟΡΗΟΟΙΙΝ 

910 

ἀπόμορφα 
Αποοᾷ. ΒΈΚΚ. ρ. 482, 6: ἀπόμορφα" ξένα, οὐκ ἐοικότα τοῖς ἤϑε- 

σιν. οὕτω Σοφολλῆς. 
910 

ἀποφανῶσαι 

Αηθοά. ΒΕΚΚ. ρΡ. 489, 10: ἀποφανῶσαι" εἰς τὸ φανερὸν χαταστῆ- 
σαι. οὕτω “ΣΣοφολλῆς. ὲ 

917 

᾿Ζργειφόντης 

Αποςοά. Ῥαιΐβ. γ0]. 4 0.60, 31: ᾿“ργειφόντης" ὃ “Ερμῆς παρ᾽ Ὁμήρῳ 
καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ. οἵ, πος ὀουταρίμῃ Εγτη. απα. ρΡ. 72, 58. 

; 918 
ἄρταμος 

Ἀποορά, ΒΟΚΚ. Ρ. 447, ὅ: ἄρταμος " κρεουργός. μάγειρος. τάττει 
αὐτὸ Σοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ φονέως. Ἡϊπς ϑΟΡ ΙΟΟ] 5 Θ5Ἁ6. ὙΘΥΒΊΠῚ 411 ἴῃ 
για. Μ. Ρ. 149, 66 5ῖπ6 ροθίδθ ΠΟΙΪμ 6. Δ ουίτν “ἢ γὰρ βέβηκε χεῖ- 
ρας ἀρτάμων φυγών ; οἱ. Οἰδίογαιι8. 

Ὁ19 
ἀτιμαγέλης 

Απροά. ΒΟΚΚ. Ρ. 489, 81: ἀτιμαγέλης" ὃ ἀποστάτης τῆς ἀγέλης 
ταῦρος. οὕτω Σοφολλῆς. 

Σ 920 
αὑτόν 

Λπροά. ΒοΚΚ. }.467, 28: αὑτόν. Σοφοκλῆς ἀντὶ τοῦ ἐμαυτόν. καὶ 
“υσίας ἐν τῷ κατ᾽ Ἰφικράτους καὶ πολλοὶ ἄλλοι. 

921 
αὐτόπαιδα 

Αποοά, ΒΟΚΚ. Ρ. 467, 16: αὐτύπαιδα" αὐτὸν τρόπῳ τινὶ παῖδα 
ὄντα. οὕτω Σοφολλῆς. ΤΡ ΟΠ Ἶ 5515 οὕτω “Σοφοκλῆς ἩργοἾπι5 1 
Ρ. 628. Τα ταν ροϊοϑῦ ἀπ γοβριοἰαίαν τῷ Διὸς αὐτόπαιδι 'ΤΎΔο]Ν. 826. 

922 
ἀχανές 

Ῥηγγη. ΒΟΚΚ. Ρ. 38, 27: ἀχανές" τὸ μὴ ἔχον στέγην ἢ ὄροφον. ἐπὶ 
τοῦ λαβυρίνϑου. Σοφοκλῆς. 

929 
βαίτη 

ῬΟΙαΧ 1,10: ἡ δὲ βαίτη ἔστι μὲν προμήκης χιτών, οὕτω δὲ Σοφο- 
κλῆς καὶ τὰς σκηνὰς τὰς βαρβαρικὰς καλεῖ. 
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924 
βάκκαρις 

Αι. ΧΥ͂ ρΡ. 690 Ο: μνημονεύει τῆς βακκόριδος καὶ «Σοφοκλῆς. 

902Ὁ 
βάσανος 

ΠΡΟ οΥ. Ρ.43.11: βόσανος" λίϑος ἐστὶν ἡ τὸ χρυσίον παρατριβόμε- 
νον δοκιμάζουσα. οὕτως ᾿Δντιφῶν καὶ Πίνδαρος καὶ Σοφοκλῆς. ὅ1ς 
οοὔοχ Ῥαϊαί. οἱ ϑδιυιϊαβ ν. βάσανος. 

920 
βάσκανος 

Ἡόϑγυοῆ. 1}. ΤΟΙ: βάσκανος" φϑονερός --- “Σοφοκλῆς δὲ ἰδίως τὸ 
βάσκανον (1. βάσκανος) ἐπὶ τοῦ (ἔπειτα οοἅ.}) ἀχάριστος. 

927 
βοῖκλεψ 

ΑἸ. ΤΧ ρ. 409 Ὁ (ο΄. Ἐπ... Οα. Ρ. 140], 15, 4πὶ| σοῦρθᾶ παρὰ Σο- 
φοκλεῖ ᾿Εἰρμῆς οτηΐβ11) : τέτριμμαι πθησωΝ τ ξαλεμάοι βοοίκλεψ παρὰ 
Σοφοκλεῖ Ἑ ομῆς. βοοίκλεψ ΑἸΠοπδοὶ οοα. Α,, βοίκλεψ ΡΥ͂Ι,, βούόκλεψ 
Ο οἱ Ἐπί. 

028 

βωλόναι 
ἨΡΥοΙ.. 1 Ῥ. 184: βωλόναι" οὗ μὲν κολώνας. οἵ δὲ τὸ Κίλλαιον 

ἀκούουσι διὰ τὸ ἀνακεχῶσϑαι" παρὰ Σοφοκλεῖ. 

929 
Γένης 

ϑίορι. ΒγΖ. Ρ. 202, 14: 1" ἐνήτης .. λιμὴν καὶ ποταμὸς (Καππαδο- 
κίας τα αι ΜοϊμθΚῖα5). ᾿“πολλώνιος ἄχραν Γενηταίαν φησί. Σοφο- 
χλῆς ποταμὸν Γένητα φησίν. ΟἿ, 6.0]. ΑΡ0]]. ἘΠ. 9, 378. 

990 
γλοίης 

Ηϑυο. 1 Ρ. 827: γλοιάς" ἣ καχοήϑης ἷ ἵππος καὶ πολυδίκη (ὃ πο- 
λυδίξ εοα.) παρὰ Σοφοκλεῖ. καὶ γλοέης τὸ αὐτό. 

991 
γνώμων 

Η κυ ο}ι. 1 ρΡ. 844: γνώμων" συνετός. Σοφοκλῆς. 

9592 
δενδίλλειν 

56}|0]. ἌΡο]]. ᾿ποά. ὃ, 281 46 νϑῦθο δενδίλλειν : ςαλνόυ λῆς δὲ 
ἐπὶ τοῦ περιβλέπειν τέϑεικε τὴν λέξιν. 

9099 
δεσπότειρα 

Τπλα. ΘΒΆΑΕΟ. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 18 
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ΡΟ αχ 8,78: δέσποινα δεσπόξουσα --οὐ γὰρ προσίεμαι τὴν Σοφο- 

κλέους δεσπότειραν ἢ τὴν Εὐριπίδου δεσπότιν. 

994 
διωκτός. 

ΡΟ αχ, 9, 158: ὃ ἀνὴρ φυγάς: ἐξόριστος ---- τραγικὸς (]. τραγικὸν) 

γὰρ ὃ παρὰ Σοφοκλεῖ διωχτός. 

990 
ἐνεκότουν 

ΗΘΡυοΝ. 1 Ρ. 1072: ἐγκουράδες - “Αἰσχύλος Μυρμιδόσιν. εἰ μὴ 

ἄρα ἰσοδυναμεῖ τῷ (ὡς 04.) κότῳ. καὶ ἐνεκότουν παρὰ Σοφοχλεῖ. 

γουθα Ἰοοὸ 580 τιοίᾶ ῬΓΟΌΔΌΙΠΙΘΣ τα 9]. ἐγκότημα το]αία 5ιηί. 

990 
ἔλυτρα 

Εΐγηι. Μ. ρ. 888, 41: ἔλυτρον --- ἡ ϑήκη τοῦ τόξου. καὶ πληϑυν- 
τικῶς Σοφοκλῆς ἔλυτρα. 

991 
ἐνόλμιος 

Βίγιῃ. Μ. ν. 844, 40: ἐνολμίς᾽ ἦν τι γένος μάντεων οὕτω καλού- 
μένον --- ὁ δὲ «Σοφοκλῆς ἐνόλμιος (ἐνόλβιος οοά. 1)). Ζοποθῖπι5 8, 68: 
καὶ ᾿Ζπόλλων ὑπὸ Σοφοκλέους ἔνολμος. 

998 
ἑξπηχυστί 

Είσιι. Μ, ν. 846, 16: ᾿Αττικῶς μὲν ἕξπουν καὶ ἕξκλινον λέγεται 
ὥσπερ καὶ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ ξξπηχυστί (ξξπηχυς οοα. Ὑ), καὶ παρὰ 
Πλάτωνι τῷ χωμικῷ ξἕξπουν. 

999 
ἔπηλις 

Ἐπί. Θά. Ρ. 1662, 88: καὶ ἔπηλις ἡ ἐπὶ τοῦ προσώπου μελανία, 
καὶ τὸ πώμα τῆς λάρνακος, ὡς φασὶν οἱ παλαιοὶ κατὰ τὸν Σοφοκλὴν. 
ἢ δ᾽ αὐτὴ καὶ ἔφηλις κοινῶς. οἵ΄ ΤΙΟΘΥ 1. 1 Ρ. 1887 : ἔπηλις" τὸ πῶμα 
τῆς λάρνακος. 

940 
᾽ “", 

ἐπιστατεῖν 

ῬΟΙΙαχ 8, 145: ὅ9εν καὶ τὸ βοαβεύειν ἐπιστατεῖν Σοφοκλῆς. 

941 
2 , 

εὐορνιδίαν 

Ῥ]Πιούϊα5 Πμ6Χ. Ῥ. 87,9: εὐορνιϑίέαν. Σὸ φοκλῆὴς ἐπὶ οἰωνῶν. [ὐπρί. 
(4. Ρ- 1439, 86: καὶ εὐορνιϑία κατὰ τοὺς παλαιοὺς παρὰ Σοφοκλεῖ τὸ 
ἀγαϑὸν οἰώνισμα. 
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942 
εὐτύχεια 

᾿έγι. Μ. γν. 462, 34: εὐτυχία " εὕρηται καὶ εὐτύχεια παρὰ Σο- 
φοκλεῖ. 

Ρ 949 
ἡμίκακον 

ῬοΠαχ 6, 161: ἐκ δὲ τοῦ ΜΜΗΙ τάδε τὰ ὀνόματα. ἡμιμανής. ἡμι- 
μαϑής. ἡμιπλήρωτον - καὶ ἡμίκακον δὲ Εὐκλείδης λέγει καὶ Σο- 
φοκλῆς. 

944 
ϑαλαμιός 

Εἴγπι. Μ. ρν. 61,324: ϑαλαμίδιοι κῶπαι: αἵ ἠρέμα ἐλαύνουσαι. ὃ 
κατώτατος ἐρέτης ϑάμος (ϑάμιος, οοα. ΜΝ, ϑαλάμιος ϑΠΡιρ 5) λέγε- 
ται. ὃ δὲ μέσος ξύγιος. ὃ δὲ ἀνώτατος ϑρανίτης. ΝΡΙ «Σοφοκλῆς ροκί 
λέγεται ἁἀάππὶ ΡΜ. ϑουῖρβὶ ϑαλαμιός ὁχ Ατοδᾷ. Ρ. 40, 18. 

945 
ϑήλεια 

Ετστη, Δ. Ρ. 450, 80: ϑήλεια -- παρὰ τὸ ϑαάλλειν καὶ γεννᾶν. 
ὅϑεν χαὶ ἡ ὕπομβρος νὺξ παρὰ Σοφοκλεῖ ϑήλεια καλεῖται. ἘϊΔάοΙη 
ΟΠ ἰβϑῖ νουθὶ5 παρὰ ΟΣ “Σοφοκλεῖ Ἄοπ. μοχ. Ρ. 1042. ΟΠΠΎΠΙΡΘΡ Ἐέγτα. 
απά. Ρ- 361, 36. 11 Ργὸ νύξ Ἰορίταν νῦν οἱ δἀάϊξιν διὰ τὸ ϑάλλειν 
ἐν αὐτῷ τοὺς καρπούς. 

9460 
ϑήλυδος 

ΟἸιοουῸ"ν. ἴῃ ἙΠποοάο8. Ρ. 219, ὅ (Αποοά. ΒΟΚΙ. ρΡ. 1881): ϑήλυ- 
δος παρὰ Σοφοκλεῖ κλιϑὲν διὰ τοῦ ΔΌΣ ἡμάρτηται. 

947 
ἐϑράχϑη 

Απροᾷ. ΒΈΚΚ. ρ. 859, 16: ἄϑρακτος " ἀτάραχος. καὶ τὸ συνεχύϑη 
ἐθράχϑη Σοφοκλῆς λέγει. 

948 
ἴδριδα 

Είγιῃ. ΜΡ. 42, 41: ἁμάρτημα, τὸ παρὰ τῇ Σαπφοῖ πολυΐδριδι. καὶ 
παρὰ Σοφοκλεῖ ἔδριδα, καὶ παρὰ Φρυνίχῳ ἴδριδες. φυδο ἀονῖν δία 
ϑπηξ ΘΧ 56Π01. Α 1Π. Ρ, 219: ὃ γὰρ Σοφοκλῆς ἴδριδα ἔφη τὴν αἰτια- 
τικὴν τε Φρύνιχος τὴν εὐϑεῖαν ἴδριδες. οἵ. Ἐχλπιϑε. 1]. Ρ. 407, 38: οὐ 
γάρ ἐστιν οὐδὲ τὸ ἄιδρις παρώνυμον μακροπαράληκτον . ἵνα διὰ τοῦ 
Ζ κλίνηται" ὥστε --- ἁμαρτάνει Σαπφὼ καὶ Σοφοκλῆς καὶ Φρύνιχος 
διὰ τοῦ 4 κλίνοντες. 

949 
ἱπποβουκόλοι 

ῬΟΙΠχ 7, 185: ἱπποφορβοί ἱπποφορβία. καὶ ὡς Σοφοχλῆς ἵππο- 

ΙΒ 
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βουχόλοι. ἱπποφορβεῖς. Τονία556 ἴῃ Ροοίδθ ΠΟΙΏΪΠ 6. ΡΥ ΔΙΏΤΉΔΊΙΟΙΙ5. ΟΥ- 
γανὶ; οοτίο ἱπποβουκόλοι αἰχὶς Ἐπὶ. ῬΊοθα. 38. 

900 
κέκονα 

Είγιῃ. Μ. ρ. 800, δὅ6: κέκονα παρὰ Σοφοκλεῖ. ἀπὸ τοῦ χτείνω. 

Ἶ 951 
χαυρος 

ῬΠοί. 1,6χ. Ρ. 181, 14: καῦρος (καυρός ο04.}" κακός. οὕτως Σο- 
φοκλῆς. Ἐογίαβδο γ ΒΡΊΟἸ αν Ἰοθτβ ΚὅοΡ!). 'Γγ ον. θ68, ΠῚ Θά ταν μὴ 
ταρβαλέα ϑάνοιμι μοῦνον εἰσιδοῦσ᾽ ἄφαρ. ΝΌΙ μοῦνον ΘοΥγρίαμη, 
ΘΠ] α χαχῶς διακείμενον. ν]ἀοίτ καῦρον ἸΘρ μη]. 

952 
Κερβέριος 

γι. ΜΌΡ . 818, 45: Κιμμερίους -- γράφεται καὶ Κερβερίων 
(Κερμερέων Μ}- καὶ ἔοικε καὶ Σοφοκλῆς περιπεπτωκέναι τὴ τοιαύτῃ 
γραφῇ. οἵ. Κ΄91.01. Θά. 4. 14: Κιμμερίων --- ἔνιοι δὲ γράφουσι χειμε- 
οίων: οἱ δὲ Κερβερίων. ὡς Κράτης. 

909 
κινάκης 

Εάγη. Μ. Ρ. 514, 27 : κινάκη᾽ ὃ ἀκινάκης. κινάκης (χινάκης ΘΜ 
αααιαι ΘΟ αἰ5..) παρὰ Σοφοκλεῖ. 

9054 
λαπίζειν 

Ἐπιρί. Οἀ, Ῥ. 1761, 37: λέγει δὲ καὶ (56. ᾿ἀριστοφάνης ὃ γρ.) λαπί- 
ξειν παρὰ Σοφοκλεῖ τὸ συρίζειν ([. ὑβρίζειν). 

05 

ληκυϑιστής 
ῬΠιοί. Τιοχ. Ρ. 319, 36 οὐ β'υ!άδδ: ληκυϑιστής: ὃ μικρύφωνος. 

οὕτως Σοφονλῆς. ΝΌΪ μικρύφωνος τοὴ Ροϊοϑύ ψουτ Ο580, ΤὈγία556 
μακρύφωνος Ἰοσοπάπηι οτπ Μοϊποκῖο. 

950 
λίβανος 

ῬΊΎ". 1:0]. Ρ. 187: λίβανον λέγε τὸ δένδρον, τὸ δὲ ϑυμιώμενον 

λιβανωτόν. εἶ χαὶ διὰ τὴν ποιητικὴν (ἄδειαν «4. Τ,ο] οἰκί 5) λίβα- 
νον χαὶ τοῦτο Σοφοκλῆς λέγει. 

967 
λιτροσκόπους 

Ῥ]ιοί. Τ,6χ. Ρ. 227, 19 οἱ Αποοά, δοίη. νοἱ. ΕΡ. 391,30: λίτρα 
--- Συφοκλῆς δὲ λιτροσκόπον φησὶ τὸν ἀργυραμοιβὸν ἀπὸ (ἐπὶ Λαροά. 
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Βδο]ν}.) τοῦ νομίσματος. σὴ ΠΟργοΙ.. 2}.489: λιτροσκύπους ἀργυρ- 
ἀμοιβούς. ἀπὸ τοῦ Σικελικοῦ νομίσματος. ὃ καλεῖται λίτρα. 

908 
Μαγνὴτις 

στορ δητ5. ΒΥ. Ρ. 426, 8: Μαγνησία, πόλις παρὰ τῷ Μαιάνδρῳ 
καὶ χώρα ---- ὃ πολίτης Μαγνης --- τὸ ϑηλυχὸν Μάγνησσα --- καὶ Μα- 
γνῆτις παρὰ Σοφοκλεῖ. 

909 

μαρίλη 
Ῥποί. Τι6χ. Ρ. 347, 17: μαρεινη" ἡ μεμαρασμένη ὕλη. καὶ τοὺς 

ἀνϑρακχευτᾶς. Συφοκλῆς. ΟΡ ΠΟΘ] Ιη ἉαἸχίθθο μαριλοχκαυτῶν (1. ὁ. ἀν- 
ϑρακευτῶν) ὁομϊοουὸ Ροβ515 οχ Ηθρυο. 3 Ρ. 54]. 

900 
μελλόποσις 

ῬΟΠῸΧ 8, 45: βέλτιον δέ. ὡς “Σοφοκλῆς ὠνόμασεν . τῆς μελλογά- 
μου. ταύτην δὲ καὶ τᾶλιν καλεῖ ---- μελλόποσιν δὲ τὸν ἄνδρα ὠνόμασεν. 

961 
μῆλον 

Ἐιδῖ, ΕΒ 877, ὅ9: “Σοφοχλῆς δέ. φησί (5. ᾿Δριστοφάνης ὃ γρ.). 
δόξειεν ἄν που καὶ τὰ ϑηρία πόντα μῆλα καλεῖν: τὸν γοῦν ᾿Ζχιλλέα 
τραφῆναι φησὶν ἐν τῷ Πηλίῳ πᾶν μῆλον͵ ϑηρῶντα. Θ΄ ΠἸΐον Τππιδί. 
Θά. ν. 1648 54. 

; 902 

ἱητηρ 
ῬΟΠὰχ 8,10: μήτηρ ἡ τεκοῦσα --- ἡ μαστὸν ἐπισχοῦσα ὡς Σοφο- 

κλῆς. ἡ ϑηλάσασα. ν 

909 
μιαίνεσθαι 

Ῥποί. Τμ6χ. Ρ. 369, 8: μιαένεσϑαι καὶ ἐκμιαίνεσϑαι- τὸ ὀνειρώτ- 
τειν. Σοφοκλῆς. 

904 
ξάσμα 

ῬόΠῈχ 7.80: καταξῆναι Πλάτων ὃ κωμικός, ὃ δὲ φιλόσοφος Πλά- 
των καὶ τέχνην ξαντικήν. Σοφοκλῆς δὲ ξάσμα. 

90 
ξυνῶνα 

ῬΙοί. Τμ6χ. Ρ. 312, 35: ξυνῶνα" τὸν κοινωνόν. Συφοκλῆς. 

ἜΝ ΡΕ 900 
ὀχριαζων 

ΡΙοί. Τι6χ. Ρ. 3236, 18: ὀκριάζων" τραχυνόμενος. Σοφοκλῆς. 
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407 

ὁλοσπάδες 
: Ἢ Ἑ ΄, Ο 

Ῥποί. Τιοχ. Ρ. 8339, 15: ὁλοσπάδες - ὅλαι καταπινόμεναι καὶ κατα- 
΄ -»" 

σπωώμεναι. Σοφοκλῆς. 

908 
᾽ , 

ὀπισαμβὼ 

Ῥγον ον. γαῖ, ὃ, 86 51γ9 Βο4!. 151: ὀπισάμβων᾽ ταύτην Χρύσιπ- 
πος τάττει κατὰ τῶν χεῖρον ἐν τοῖς πράγμασι προβαινόντων. παρὰ τὸ 
ἀεὶ ὀπίσω βαίνειν" μέμνηται τοῦ ὀνόματος Σοφοχλῆς. ἜΠΗ Ρτον. 1, 
ὃ: ὀπισάμβρω" ἐπὶ τῶν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐν τοῖς πράγμασι αὐθβαρμν 
ἀεί. παρὰ τὸ ὀπίσω βαίνειν. Ἰδπρί. ἐν ξ Ρ. 862,6: ἐν δὲ κατὰ στοιχεῖον 
ἩΤΟΣ καὶ ὀπισαμβώ εὔρηται ἡ εἰς τοὐπίσω μα θρηΒεαν 

909 
᾽ Υ 

ορϑοφρῶν 

ῬΙιοῦ. Τμοχ. Ρ. 846, 38: ὀρθόφρων : ἀνατεταμένος καὶ μετέωρος ταῖς 
φρεσίν. ουτως Σοφολλῆς. 

᾿ 970 
οὐράν 

Ῥποί. Τ,6χ. Ρ. 861, 16: οὐράν: αἰδοῖον. Σοφοκλῆς. 

᾿ 9714 
ὀφελμα 

ῬΠοῦ. Τιοχ. Ρ. 868, 19: ὄφελμα: αὔξημα. Σοφοκλῆς. 

9712 
πέλλυτρα 

ῬΟΙΠΧ 10, 80: πέλλυτρα: οὕτω γὰρ τὰ ποδεῖα Σοφοκλῆς καλεῖ. 
Ψο]οΡαΐ ορίπον “Αἰσχύλος. οαἴπ5 νι {Ὁ 360. 

978 
πεσσεία 

ῬΟΙΠΙΧ 7, 303: κυβεία ---- πεττεία ἢ πεσσεία. ὡς Σοφοκλῆς. 

974 
προσσαίνειν 

ΡΊΡΎΝ. Βοκκ. Ρ. 21, 27: αἰκάλλοντες " σημαΐνξι τὸ σαίνοντες. ὕπερ 
οἵ κύνες ποιοῦσιν. ὃ μέντοι Σοφοκλῆς καὶ προσσαίνειν. 

970 
πτέρυγας 

ῬΊ]οῖ. Τιοχ. Ρ. 470, 8: πτέρυγας" τὰ πηδάλια. Σοφοκλῆς. 

9078 
πτυον 

Τί. Π. Ρ. 948..30: πτέον οἵ ἄλλοι, πτύον δὲ Σοφοκλῆς. 
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977 
πύγαργος 

γι. Μ. Ρ. 695, 49: πύγαργος" εἶδος ἀετοῦ ---- Σοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ 
δειλοῦ. ἀπὸ τῆς λευκῆς πυγῆς. 

978 

ῥά 
ϑίναν. ὙΠΠ1 Ρ. 866: Σοφοκλῆς δὲ καὶ Ἴων τὸ ῥάδιον δᾷ (δὰ 4 οἱ 

Ερὶ1.), Ἐπίχαρμος δὲ τὸ λίαν λῖ. 

619 
Ῥαικοί 

Ῥμοῖ. 1,6χ. Ρ. 480, 15: Ραικούς" οἵ βάρβαροι τοὺς “Βλληνας. Σο- 
φοκλῆς τῇ λέξει κέχρηται. Οοπίνα Ἐπιβί. 1]. Ρ. 890, 14: τῶν Γραικῶν 
νίκην : οὔς ἡ μὲν συνήϑεια καὶ “Σοφοκλῆς δέ που κατὰ τοὺς παλαιοὺς 
καὶ ὃ “υκόφρων δὲ διὰ τοῦ ἐν ἀρχῇ Γ προφέρουσιν ἐπὶ Ἑλλήνων. οἵ 
βάρβαροι δὲ ἹΡαικοὺς φασὶ δίχα τοῦ Γ. 

Ῥγὰ 0980 
ῥαχία 

Εέγαηι. Μ΄. Ρ. 7023, 54: παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ ϑαχία λέγεται ἡ τοῦ ὀρους. 

Σ 9851 
Ρειτά. 

Ῥμοί. 1μ6χ. Ρ. 485, 10: Ῥειτά" ἐν ̓Ελευσῖνι δύο ναμάτια φερόμενα 
ἐχ μιᾶς πηγῆς καλούμενα δειτά. οὕτως Σοφοκλῆς. ΝῸΪ ΒΘ]: θει- 
τῶν τόπος" ἱερῶν δευμάτων. ἡπᾶο ϑ'΄ορ]ιοο}15 νουθα 6556 οἱ. ὙΥ̓ ΑρΡΠΟΥ. 
'ΓΕΙΡΙΟΙΘιηο Ἰοοθτη Δάβου 1 ὙΥ̓ ΘΙ] Ἰκουτι5. 

, 982 
θητῶρ 

Ῥμοῖ. μοχ. Ρ. 488, 12 Αποορά. Ραγῖβ. νο]. 4 Ῥ. 174, 36 ϑυ]άδθ: 
δήτωρ᾽ συνήγορος - ΓΈΣΈΤ ΚΕ: καὶ ὃ τὴν ἰδίαν ἀποφαίνων γνώμην 
κριτής. παρὰ Σοφοκλεῖ. 

989 
δικνός 

Ῥῃοί. [μ6χ. ρ. 488, 39: βικνός" ὃ πεφρικώς. παρὰ Σοφοκλεῖ. 

9854 
σάγη 

ἈΡοΙΠ οι. Πμοχ. Ήοπι. Ρ. 892: σάκος" ἀσπίς. ἀφ᾽ οὗ καὶ οἵ νεώτεροι 
σαχτὴν τὴν ὅλην πανοπλίαν λέγουσι. ὡς Σοφοκλῆς. Δ Ή]ΟΙβοητιβ σα- 
χτὴν ἴῃ σάγην τηπίαν!ς. Ἡ ΘΕ ο ἶπι5 3 Ρ. 1186: σάγη" ἡ ὅλη πανοπλία. 

980 

σαλα(μ)βη 
Αποοά. Βδομμη. νο]. 1 Ρ. 361, 30 οἱ Ῥῇοί. Τι6χ. Ρ. 497. 13: σαλά- 

ΕΣ 
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βην᾿ “Σοφοκλὴς τὴν ὁπήν. ῬΠμοί. Τ)6Χ. Ρ. 497, 32: σαλάμβη" ὀπή  κα- 
πνοδόκη. οὕτως Σοφοκλῆς. 

980 
σέλας 

Ἐαβί. Οα. Ρ. 1908, 40: σέλας οὐ μόνον πυρός. ἀλλὰ καὶ ἡλίου; 
ὅϑεν παρὰ “Ζοφοκλεῖ ἡ ὀπή. ὡς ἐν δητορικῷ εὐρηται λεξικῷ. παρὰ τὸ 
σέλας. φασίν, ἐμβιβάξειν. 

0987 
σίκλος 

Ῥμοῖ, μοχ. Ρ. 511, 16 οὐ Απϑοά. Βδοῖιῃι. ν0]. 1 Ρ. 864, 9: σύκλος 
(σίγλος Απροα. Βδοίμη. ) -- σταϑμὸς βαρβαρικὸς δυμέμβεηοξηι ὀχτὼ ὁβο- 
λοὺς ᾿Δττικούς. οὕτως Σοφοκλῆς. ΧΟΠΟΡΠομἐῖ5 ροίϊπ5 Ἰοοιπη (Α πᾶ}. 
1, 8, 6) 5ΙΡΏΙΠΟΑΥΙ βίαία! ΤΙ πἀοΥῆπ5. 

088 
Σχόμβροι 

ΘΑ ΘΡ μαμὰ Βγζ. ν. Ἄβροι Ῥ.9, 15: βαρύνεται δὲ ὡς Κίμβροι, οὔς 
τινές φασι Κιμμερίους. Σκόμβροι. καὶ οὗτοι ἔϑνος. ὡς «Συφοκλῆς. 
ἩΘΡγΟΙ. 3 Ρ. 1217: Σχόμβροι" Θρᾷκιον ἔϑνος. 

9859 
στιβαδοποιούμενος 

ὅ6[0]. ϑΌΡ. ῬΙΙ]. 1108: οὐ φορβὰν ἔτι προσφέρων) ἀντὶ τοῦ 
προσφερόμενος. ἐνίοτε δὲ ἔμπαλιν φησί: διακονούμενος ἀντὶ τοῦ δια- 
κονῶν. καὶ στιβαδοποιούμενος ἀντὶ τοῦ στιβαδοποιῶν. Τοουπῃ 1π41- 
οανὶς Ο΄. Ὑ οἸἐἤπι5 4 ΒΌΡΙ.. 5610]. Τιαῦ.. Ρ. 38, απἱ διακονούμενος ὁ 
ῬΏ1]. 287 αἰΐουνὶ βαβριοδίτν ρυοθ Ὀ1Π]Π1οΥ, φπδιηαπαπι 101 διακονεῖσϑαι 
Ιορταν. 

990 
στομώδη 

ῬΟΙΠχ 2, 101]: στομώδη δὲ τὰ εὔστομα καὶ εὔφημα Σοφοκλῆς. 

991 
στραβαλοκόμαν 

ῬΟ]Ιυχ 2, 28: τὸν δὲ τοιοῦτον (56. οὗλον τὰς τρίχας) στραβαλοκό- 
μαν Σοφοκλῆς ὠνόμασεν. Ἡ ΒΟ 2. Ρ». 1259: σταβαλοκόμαν (στά- 
βαλος κομᾶν οο4οχ). οὐλοκύμην. 1014. ΡΟ 1276: στραβαλοκομᾶν οὐ- 
λοκομᾶν. ρ. 1280: στροβαλοκομᾶς οὐχ᾽ ὑμᾶς. 

992 
Τεγεάς 

ΘΙ ΟΡ Δμ5 Βγ4.}.610,16: Τεγέα, πόλις ̓ Δφκαδίας ---- ἔστι καὶ Τεγέα 
ἐν “Κρήτῃ ὑπὸ Ταλϑυβίου κτισϑεῖσα. ὃ πολίτης Τεγεάτης ὡς ᾿λεάτης, 
καὶ ϑηλυκὸν Τεγεᾶτις ---- λέγεται καὶ Τεγεάς ὡς Ἰλιάς. ὀξύνεται. ὡς 
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Σοφοκλῆς. Μοϊποϊκῖτι5 δὰ ΑἸοδάδδ Τα θα]αν τούοντ, ἀθ1 τηδίον "1 610- 
Ρἂὶ Τεγεάς ἀϊοία {πο Υ . 

999 

τέως 

δαϊάαβ: τέως" ἀντὶ τοῦ πρὸ τοῦ ---- Σοφοκλῆς δὲ ἀντὶ τοῦ πρότε- 
ρον ἢ πρὸ μικροῦ. ΟἿ᾽ ἔν. 391. 2, 

994 
τολύπας 

ῬΟΠΠῸΧ 7, 32: τὰς δὲ ὁλοστημόνους ταινίας τολύπας Σοφοκλῆς 
ὠνόμασεν. 

90 
τριπαία 

Αποοά. Βδολπη. ν0]. 1 Ρ. 890, 8 οἱ ῬΙιοί. 1μ6χ. Ρ. 602. 6: τριπαία 
(τρίπαια Ῥοί.)" ἡ ἐναντία πνοή. οὕτως Σοφοκλῆς. ΡΝ Μ. ν". 766, 
40: τριπαῖα" ἡ ἐναντία πνοή. οὕτω Σοφοκλῆς εἴρηκε. 

9960 
Τυφῶ 

Ἡοβυοῖ. 2 Ρ. 1437: Τυφῶ" ἀντὶ τοῦ Τυφῶνος. Σοφοκλῆς. γο- 
1α1} ἐουτίαββο “κἰσχύλος (οἴ. Βρέ. 5617 οἱ Β.ρρ]. 560) ν6] ᾿“ριστοφάνης 
(ΝΒ. 356). 

Υ 9971 
υπουλον 

Επι5ί. Οάνν .1496, 88: ἀστείως δὲ καὶ Σοφοκλῆς ὃς λέγεται ὕπου- 
λον εἰπεῖν τὸν Ἰθλουθαν, ἵππον. 

ν 998 
υψαυχεῖν 

ῬΈνγα. Βοος. ρ. 68. 4: ὑψαυχεῖν. Σοφοκλῆς. ἩΘΕΥ ΟΝ. 2 Ρ. 1484: 
ὑψαυχεῖν. μεγαλαυχεῖν. ῬΠοῦ. Τι6χ. Ρ. 686, 123 οἱ δι!α.: ὑψαυχεῖν " 
ὑψηλοφρονεῖν. 

999 
φαιχῷ 

Ῥμοί. [μ6χ. Ρ. 687,1: φαικω ἀκμάξοντι καὶ λαμπρῷ. οὕτως Σο- 
φοχλῆς. ἩδΒγοΙΙ. 3 Ρ. 1488: φαικῷ ἐνεργῷ. . ἀκμάζοντι. 

1000 
ο φαρχέδα 

Δποοά. Βδοῖνμι. γ0]. 1 Ρ. 402,1 οὐ ῬΙιοί. μοχ. Ρ. 640, 18: φαρ- 
μακίδα: τὴν ἐκ τοῦ γήρως (γέγους Ῥμοί.) δυτέδα. οὕτω Σοφοκλῆς. 
Προίθ φαρκέδα Βτπαποκίαβ. 

1001 
φαρμακῶνος 

Ἡδργοῖ,. 1 Ρ. 686: ἀφάρμακον χρῶμα Οἰδίποδος: ἄνευ ἄνϑους. 
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ἄνϑη γὰρ τὰ φάρμακα. καὶ τὰ βαφεῖα φαρμακῶνας (φαρμακῶντας 
ο04.) Σοφοκλῆς ἔφη. 

1002 
Φϑιῶτις 

ΒΔ. ΙΧ ρ.438: οὕτω καὶ Σοφοκλῆς τὴν Τραχῖνα Φϑιῶτιν εἴρη- 
κεν. ἘΠΙΉΒ] οΙπ5. Ιοοσαπῃ δα ῬΒΕΠΙοΌ465 τοίου οθδῦ ; ἰάθη Τραχῖνα ῥΡτὸ 
Τραχινίαν τοδυϊα. 

1009 
φίλανδρος 

Ἠουτηορ.. Ἐμοί, νο]. 8 Ῥ. 824: καὶ ὁ Σοφοκλῆς δὲ φίλανδρόν που 
τὴν ᾿Δταλάντην εἶπε διὰ τὸ ἀσπάξεσϑαι σὺν ἀνδράσιν εἶναι. Δα Με- 
Ἰοαρττχη τ Οὐ ξα]ΘΥ]πὶ ὁαπη ΒΥτποΪςῖο. 

1004 
φιλόξωος 

Απορά. ΒΘ. ρ. 847, 36: Σοφοκλῆς δὲ τὴν εὐϑεῖαν εἶπεν ἀείξως 
γενεά" ἀπὸ δὲ τῆς ξωός δισυλλάβου εὐϑείας φιλόζωος εἶπεν. 

100 
χειμάμυνα 

Απροα. Βδομμι. ν0]. 1 Ρ. 416, δ: χειμάμυνα: παρὰ Σοφοκλεῖ. ἡ 
(η ὁοά, .), παρ᾽ Ὁμήρῳ ἈΠο ον δι οἵ, Ἡρογοῖ. 2. Ρ. 1846: χειμά- 
μυνα" ἣν Ὅμηρος ἀλεξάνεμον λέγει. ἀά4ο6 ΑΘδθο]ι. ἔν. 4890. 

1000 
χειροβοσκός 

Είγιι. απ. Ρ. 564,26: χειροβοσκός" ὃ διὰ χειρὸς ζῶν, ὡς φησὶ Σο- 
φολλῆς. ῬΟΙῸχ 1,7: 10 γὰρ ἀποχειροβίωτος καὶ χειρῶναξ καὶ χειρογά- 
στωρ καὶ χειροβοσκός καὶ χειροβάναυσος ἧττον ἄν τις προσοῖτο. Ἠο- 
576}. 3 ..1546: χειροβοσκόν (χειροβοσκῶν ςο4.}" τὸν διὰ χειρῶν ζῶντα. 

1007 
χλωρανϑ είς 

δυϊᾶαθ: χλωρανϑείς ἀντὶ τοῦ χλωρὸς γενηϑείς. οὕτω Σοφοκλῆς. 

1008 
χνοῦς 

Ηονοά. τ. μον. λέξ. Ρ. 14, 26: τὰ εἰς ΟΥΣ λήγοντα ὀνόματα μονο- 
σύλλαβα ἀρσενικὰ πέφυκεν εἶναι ---- Γλοῦς ὃ λῃστής, χνοῦς παρὰ Σο- 

φολλεῖ. 
1009 

χρησμολόγος 
Θ6Π01. Δι. ἔδμ. 1038: τὸν Μουσαῖον παῖδα Σελήνης καὶ Εὐμόλ- 

που Φιλόχορός φησιν --- ὃ δὲ Σοφοκλῆς χρησμολόγον αὐτόν φησι. 

.....-.Ὁὦὃὦ[ἐ[Π΄ Ἕ--.-..-Ξ-ς-.ς.. -Ἑἧ 
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1010 

ἄκουε σῖγα" τίς ποτ᾽ ἐν δόμοις βοή; 
Αποορά, ΒοΚΙς. Ρ. 372, 18: ἄκουε σίγα. Κρατῖνος ---- καὶ Σοφοκλῆς 

“ἄκουε ---- βοή; ΒΠΆΠΊΊπνας οδύ παῖο Ἰοθο νοῦβιι5 ἔπι}. ΠΙΡΡ. 7190: 
γυναῖχες. ἴστε τίς ποτ᾽ ἐν δόμοις βοή: Ας εἷδὶ [Ἀ1ΠΠῸ0Ὶ ᾿πιπ ὸ Ἰρϑιιηὶ ν  Υ- 
511 ὙΔΙΠΙ ἃ [65 5ἰ ΡΠ οαΐ. Οονίο ἄκουε σῖγα ἰγαάίξαο ἸΘοίο μη] ἸΟπ 6 
ΡΥδοίουθηάθμ. ὅἸΠλ1165 ναγοίδίοβ πὰ θ05. ἀραᾶ πιν. Η6]. 711 ΕἸ. 
ο58 Οὐ. 395. 

1011 
αἱμύλος ἔρως 

Αμπροοά. ΒΟΚΚ. Ρ. 868, 2: αἷμύλος: ὃ ἔμπειρος ἢ ἡδὺς ἐν τῷ ἀπα- 
τἂν καὶ κόλαξ. Πλάτων (Πορε. νη Ρ- 828 ἘΠ) "αἱμύλος ἔρως φησί, 
καὶ Σοφοκλῆς. Εὐριπίδης δὲ καὶ αἱμύλη εἶπε ϑηλυκῶς. ἘΓοτία556 τοὸ- 
ὁΡ᾿Ίοἰταν βόριι. ΑἹ. 888: τὸν αἱμυλώτατον, 46 ΨΊΠΧο ἀἸοίαμι. 

1012 

ὅ9Π0]. Αν. ΠΥ8. 1257: πολὺς δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφφὸς ἤνσει] πρὸς 
τὸ παρὰ τῷ “Αρχιλόχῳ ἡ πολὺς δ᾽ ἀφρὸς ἠν περὶ στόμα". καὶ Σοφοκλῆς. 
Αἰσχύλος: δὲ " ἀφρὸς --- στόμα’ (Δ656ῖι. ἢ". 363). γ ονῖτιμη ἤφροιζον 
ΟΡ. Ἐ]. 719 τοϑρὶοὶ οἱ. ῬΟΥΒΟΠΤΙΒ. 

1019 
᾿πιδί. Θά. ρ. 1588, 18: τοξοκτηχεῖ γοῦν τὰς ὀφρῦς - ὁ σκυϑρωπά- 

ἕξων. λέγει δέ σου καὶ Σοφοκλῆς τὸ ἱτηροῦντα τοὺς λέγοντας καὶ συνά- 
γοντα τὰς ὀφρῦς καὶ τὰς ἀκάνϑας ἐπεγείροντα᾽ . εἰπὼν τοῦτο ἐκεῖνος 
ὡς ἀπὸ ἰχϑύων. οἱ τὰς ἀκάνϑας ὀρϑοῦσι καιρῷ ϑυμοῦ. πᾶ Β΄ορΡ]ι00}1 
ΟὐἸθαπιηέπιν, Ροθίαθ Θουηοἱ βυμΐ, ΑΥΙβίορμδη 8 6556 οἱ. ΒυπηοΚ πι5. 

1014 

ἐγὼ μάγειρος ἀρτύσω σοφῶς 
Δα]. τ Ρ- 68 Α: τὸ δὲ ῥῆμα (δα. ἀρτύειν) κεῖται παρὰ Σοφοκλεῖ 

"ἐγὼ --- σοφῶς". Ιάρηΐαν πᾶθο ΘΟΙΏΪΟΙ 6556 ροοίδο ; ἔουίαββο Ἰρ] {π|ν 
παρὰ Σωφίλῳ ποτ᾽ θοπάσμη οατῃ Ὑ Δ]ΟΚομανῖο δὲ Μοϊμοκίο (Ομ. νο]. 
8 Ρ. 684). 

1015 

Ῥ]ιοῦ. Πμ6χΧ. Ρ. 148,1: κατεύχεσϑαι τῶν ᾿4χαιῶν " ἀντὶ τοῦ κατὰ τῶν 
᾿“χαιῶν εὔχεσϑαι. οὕτως Σοφοκλῆς. Μαμπῖβοβίο ΤΟΒΡΊΟΙ Εν Ἰοοτιβ ΡΙὰ- 
τοιἷβ Ποἷρ. ΠΠ ρ. 398. Α: τὸν δὲ χαλεπαίνειν. τὸν δέ, ἐπειδὴ οὐκ ἐτύγ- 
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χανε. κατεύχεσϑαι τῶν ᾿Δἡχαιῶν πρὸς τὸν ϑεόν ; Ῥ]ιούίπ5 Ἰιαθο ρτδο- 
τ}: κατεύχεσϑαι" τὸ καταρᾶσϑαι. οὕτως ἡγλύτων: Πογίαβϑθ Ἰρῖτατ 
οὕτως Σοφοκλῆς οἱ οὕτως Πλάτων Ἰοοῦτη τχτιΐαν Θυ πα. σὲ ΠΕΕΤΤΙ 
κατεύχεσϑαι" τὸ καταρᾶσϑαι. οὕτω Πλάτων. καὶ Σοφοκλὴς (Θεά. Ἐ. 
946) ᾿ χατεύχομαι δὲ τὸν δεδρακότα τάδε. 

1010 
ἔχε τὸ δελήτιον 

Ἐίγιι. Μ. Ρ. 354, 858: δελήτιον" τὸ δέλεαρ. Σοφοκλῆς " ἔχε (ἔχει 
Υὴ τὸ δελήτιον᾽". ἢ Σώφρων. ϑοργομπὶθ πᾶθο 6556 γϑῦρα, πομ 50- 
ΡΒ ΟΟ]15, οουύαππι νυ] θίτιν. 

1017 

Εΐγ. Μ. ρΡ. 2307, 16: Βουϑοίη" πόλις τῆς λος Σοφοκλῆς 
μ 

Ὀνομακλεῖ (σοφοῦ ὀνο χλεῖ οοά. ΜῈ) ᾿ Βουϑοίη “φίλωνος ἐπὶ προχοῇ- 
σιν ἐνάσϑη᾽". Ο. Βομποίαον οἱ. Σοφοκλῆς Οἰνομάῳ. Καλλίμαχος “ Βου- 
ϑοίη ---ι᾽. ΟΔΙΠ πο ποιηθη ἔουίαβ56 τϑοΐθ ϑυτισαχῃ : ΟΡ ΠΟΟΠ15 τη θῃ- 
εἶἰο οπππΐηο Δ ἢ. 1. Δ]ἴοπὰ νἱἀοίασ. «Σοφοκλῆς Οἰνομάῳ ἀπάπμῃ ρῥτο- 
Ῥοβι (ἰαἰαϊκου. 

1018 
ἀλλά 

Αποοά. Β6 Κὶς. ρ. 876, 82: αλλό᾽ ἀντὶ τοῦ ὅταν. Σοφοκλῆς. 1,ο- 
Ο5. ΟΟΥΓΕΙΡ 8. 

1019 

εἷς ταῖς ἀληϑείαισιν. εἷς ἔστιν ϑεός. 
ὃς οὐρανόν τ ἔτευξε καὶ γαῖαν μακρὰν 

πόντου τε χαροπὸν οἶδμα κἀνέμων βίας. 
ϑνητοὶ δὲ πολλοὶ καρδίαν πλανώμενοι 
ἱδρυσάμεσϑα πημάτων παραψυχὴν ἤ 
ϑεῶν ἀγάλματ' ἐκ λέϑων ἢ χαλκέων 
ἢ χθρυσοτεύχτων ἢ ἐλεφαντίνων τύπους" 
ϑυσίας τε τούτοις καὶ καλὰς πανηγύρεις 
στέφοντες οὕτως εὐσεβεῖν νομίζομεν. 

Ἰοπιθη5. ΑἸΟΧ. βένγοιῃ. Ν Ρ. ΤΙ7 (50. Ῥύδορ. Ἰδπδῃρ:. Ρ- 680 1) 
οἱ ΤΠοοάογοί. νο]. 4 Η. 896): ὃ μὲν γὰρ Σοφοκλὴς. ὡς φησὶν Ἕκχα- 

ταῖος ὃ τὰς ἱστορίας συνταξάμενος ἐν τῷ κατ᾽ "ἥβραμον καὶ τοὺς “ἰγυ- 
πτίους ἄντικρυς ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἐκβοᾷ " εἷς ταῖς --- νομίξομεν᾽. Ἰπη- 
ἄορι Ἰούσπη αἰουιιί ΟἸοιηθη5. ΑἸοχ. Τυοίν, Ρ. 65 Τπβύϊπιι5 Μ ΥνΥ 
ν0].1 Ρ.56 οἱ ρΡ.114 Ογυυ5 ὁ. [πα]. 1 ν. 83 Α Οοονρῖιθ ΟΘαγ ΙΒ 
ν0]. 1 ». 82, 9. Αὐάο αὰδὸ παῦγὰΐ Το πο 5. Μδ]α]ὰ Ρ. 4 οὐ, Βόμῃ. 
(οἵ, ΟΥ̓ ΟΥῚ Απροᾷ, Ῥϑχῖθ. νο]. 3 Ρ. 2589, 6 οὐ ν. 259, ἈῈ ὃ γὰρ σοφώ- 
τατος Σοφοκλῆς δρᾶμα ἐξέϑετο καὶ πονητικῶς εἶπεν τι τὴν Παλλάδα 
εἶδε λουομένην καὶ γυνὴ ἐγίνετο. ὃ Τειρεσίας, φησί. τὴν σοφίαν. τοῦ 
δημιουργοῦ ἐζήτησε γνῶναι καὶ οὐκ ἠδυνήϑη οϑὲν ἐξέϑετο ὃ αὐτὸς 
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Σοφοκλὴς ἐν τοῖς αὐτοῦ συγγράμμασι. ταῦτα ἀληϑείας εἶναι" εἷς ἔστιν 
ὃ ϑεύς. ὃς τὸν οὐρανὸν " ἔτευξε καὶ γαῖαν μακράν ---- "νομίζομεν". μοναρ- 
χίαν γὰρ ἐδόκει δοξάξειν ὃ αὐτὸς Σοφοκλῆς. οἵ, Αἰμομπᾶρ. Τιοραΐ, 
ὃ. 6 Ρ. 34, ὉΔῚ ν8..1 οἱ 3. δἰἽονιπίαν, γβ. 1 εἷς ταῖς) ἐν ταῖς Ογτ1]]. 
ν8. 3 τ΄ ἔτευξε] τέτευχε [π5ῖ. Οδάγοι, μακρὰν] μακρὴν ΟἼΘμι. Ρ. 68. 
ν8. ὃ βίας] βίαν ΟἸοιη. μ. 68. νβ. 4 πολλοὶ] πολλὸν ΟὐὙγ11]. οὐ πομμι1]1 
ΟἸΘμμΘἶ5. ΠΡ ν1. καρδίαν] καρδίᾳ ΟἸομ,. Ρ. θ8 [πι5ί. ΟΥ̓]. (ὐδάν. πο- 
λυχερδίᾳ νο] πολυχαρδίᾳ [πιδέϊη] ΕΠ γ]. ν 8. ὃ παραψυχᾶς 10}.. ΜΔ]. ν5. 8. 
καλὰς] κακὰς ΜΙ ΤῊ οοαᾷ. ΟΕ Υ, κενὰς ΟἼδι. Ῥ. 68 ΟΟΥΡΊΙ. ΤΟΙ. 
ΜΔ]. νβ8. 6 ἢ χαλκέων) τὲ καὶ ξύλων Τα. Ῥ. δ8 Οράν.. καὶ ξύλων 161. 
ΔΜ]. νβ. 9 στέφοντες οὕτως τεύχοντες ἡμεῖς Οδάν., νέμοντες οὕτως 
ΟἸοιη. Ρ. 68, τεύχοντες οὕτως [πιδί. ΟὐὙΥ}}1πι8. Πηροβίου!β ἸΟΘ πὶ 6886 
ἀπάτῃ 8111 ἀρημον θυ τπιηΐ. 

1020 

τὴν τοῦδε γάρ τοι Ζεὺς ἔγημε μητέρα 
οὐ χρυσόμορφος οὐδ᾽ ἐπημφιεσμένος 
πτίλον κύκνειον. ὡς κόρην Πλευρωνίαν 
με αν ἀλλ᾽ ἐλχε ἡϑς ἀνήρ. 

ταχὺς δὲ βαθωρῖς νυμφικοῖς ἐπεστάϑη 8 
ὃ μοιχός ; 

ὁ δ᾽ οὔτε δαιτὸς οὔτε χέρνιβος ΒΗ: 
πρὸς λέκτρον ἤει καρδίαν ὠδαγμένος 
ὅλην δ᾽ ἐκείνην εὐφρόνην ἐϑούπτετο. 

ΟἸΟΙΉΘῊΒ ΑἸοχ. ϑίσοπ,. Ὑ. Ρ. 716 (ἐ{. ἘαΒΘΒ, ῬΥΔΟΡ. Ἐπιδηρ. ϑῬ: 
680 ΑἹ: ὃ Σοφοκλὴς δὲ εὐθυρρημόνως γράφει “τὴν τοῦδε - ἀνήρ’ 
(ν5. 1-ο,). εἶτ᾽ αὖ ἐπελϑὼν καὶ δὴ ἐπήγαγεν “ταχὺς -- ὃ μοιχός 
(υ5. ὅ οἱ 6). ἐφ᾽ οἷς ἔτι φανερώτερον τὴν ἀ ἀκρασίαν τοῦ μυϑοποιουμέ- 
γου Διὸς ὧδέ πως ἐκδιηγεῖται ἣ ὁ δ᾽ οὔτε ---- ἐθρύπτετο᾽. γβ. ὃ νυμφι- 
κοῖς] μοιχικοῖς γ6} μυϑικοῖς Ἐπι560. ἐπεστάϑη) ἐπεστάτει ν. 1. ἃρ. 
Ἐλιβ6 0. νβ8. 7 οὐδὲ χέρνιβος ΟἸομι. ΑἸΟχ. νβ8. 9 ἐθούπτετο] ἐϑόρνυτο 
Ἐλι56 Ὁ. ΒΌΡΠΟΟΙΙ Ἰοοθῃ) ΔΙ Ἰοανε 1). ΤΊ πἀονῆτιβ ρυορίου γίϊοη 65 
ἃ ῬΟΥΒΟΠΟ ἴῃ αν. Μοα. 384 Ἔχροβίίαβ. 

1021 

ἔσται γὰρ ἔσται κεῖνος αἰῶνος χρόνος - 
ὅταν πυρὸς γέμοντα ϑησαυρὸν σχάσῃ 
χρυσωπὸς αἰϑήρ᾽ ἡ δὲ βοσκηϑεῖσα φλὸξ 
ἅπαντα τἀπίγεια καὶ μετάρσια 
φλέξει μανεῖσ᾽. ἐπὰν δ᾽ ἄρ᾽ ἐκλίπῃ τὸ πᾶν, δ 
φροῦδος μὲν ἔσται κυμάτων ἅπας. βυϑός, 
γῆ. δ᾽ ἑδράνων ἐ ἔρημος οὐδ᾽ ἀὴρ ἔτι 
πτερωτὰ φῦλα βαστάσει πυρουμένη. 
κἄπειτα σώσει πάνϑ᾽ ἃ πρόσϑ᾽ ἀπώλεσεν. 
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Ταβέϊητι Μαυ νυν γο ]. τ 118: κοὶ περὶ τοῦδε ὅτι μόνος δυνατός 
ἐστι καὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ συντελουμένων πράξεων καὶ τῆς περὶ τὸ ϑεῖον 
ἀγνωσίας κρίσιν ἐνστήσασϑαι, οἰκείους μάρτυρας παραστῆσαι ἔχω, καὶ 

πρῶτόν γε Σοφοκλέα καὶ περὶ τούτου λέγοντα " ἔσται γὰρ --- ἀπώλε- 
σεν΄. ΟἸοΙηΘη5 ΑἸδχ. δ Ποτη. δ ῬΡ. 722 (οἵ. Ἐλπι56}. ΠΡΟ ΗΝ Ἐπιδῃρ.. 
Ρ. 684 Β): συνάδει δὲ τούτοις καὶ ἢ τραγῳδία διὰ τῶνδε ᾿ στα γὰρ --- 
φλέξει μανεῖσα᾽ (ν5. 1|-: 56). καὶ μετ’ ὀλίγα αὐτις ἐπιφέρει "ἐπὰν πος 
ἀπώλεσε. νΒ. 1 ἔστ᾽ ἐκεῖνος Ταβεϊηὶ οοά. Αὐρϑῃΐ. αἰῶνος] αἰώνων 

[ιβεϊῃ. νβ. ὅ ἐπὰν δ᾽ ἀρ ̓ΟἸραι. , ἐπὰν δ᾽ Ἰδοῦ. ὅταν δὲ Πιρίϊη. νβ. 7 
οὐ γὰρ ἔτι ΟἼΘ6μι., οὐδὲ ὁ ἄρ᾽ ἔτι Τοῤιπόι οὐ ἔπ|56}0., ΒΈΤῚ ἀὴρ ἔτι ατοίϊα8. 
ν8. 8 βαστάσει 1 Ὁ βλαστήσει ΟἼομ. οἱ ἜΝ ψοΥβι] 7 οὐ 8 Βᾶθο 
᾿πτουΡομ {πιβύϊητιϑ : 

καὶ γὰρ καϑ' “Αιδην δύο τρίβους νομίζομεν. 
μίαν δικαίων χἁτέραν ἀδίκων δὸδόν. 

Ουδο ἂὺ ἢ". 1. ]ΐθπα βαθύ οὐ ἃ ΟἸἹοιηθηΐο ρᾶῖ]ο δηΐθα (Ρ. 721) 0}1- 

ΡΆΠῸ τἰθαπηῦαν, οἵ. Μοίμῃοὶκ. Οομι. 4 Ρ. 67. 

1022 

. οὐδὲ ϑεοῖς αὐθϑαίρετα πάντα πέλονται . 
νόσφι Διός" κεῖνος γὰρ ἔχει τέλος ἠδὲ καὶ ἀρχήν. 

ΟἹομιοηβ. ΑἸΘχ. ϑέγοιη. Υ̓ ῥ. 726 (560. ῬΊΔΘΡ. ἜΛΙΜΗΝ. Ῥ.- 688 

Α): Σρφχλη. δὲ ὃ τραγῳδοποιὸς “ οὐδὲ ϑεοῖς λέγει ᾿ αὐϑαίρετα -- 

ἀρχήν᾽. Ἐκ Ρᾶθδμο Πα το Ἰιὰθο ρῬοία 6586. οἱ. Βουρῖκιβ Τγτ. Ρ. 

461. ψιάοαιν ροίίπι5. ΒΟ] ΌΙΟΥῚΒ 58 601} ΓΟΘίμ8. 
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ΑἸΓΕΊΣ 

ΟὈϊἕον ᾿αῖπιβ ἀγδηγδΕ 5 θη τόμ θη ἐδοϊπηΐ ΒΘ οΠ1α ἔπαν. Μ|οά. 169: 
τοῦ Εὐριπίδου μήτε ἐνταῦϑα μήτε ἐν τῷ Αἰγεῖ δηλώσαντος τὸν άψυρ- 
τον ὀνομαστί. Ν ΘΒΟΙΜΠΤΙΒ χυϊά τοργο]ιοιἀ αὶ Αὐ]βίοίο [08 Ῥοοί. 36 Ρ. 
1461 "20: ὀρϑὴ δ᾽ ἐπιτίμησις καὶ ἀλογία καὶ μυχϑηρία. ὅταν μὴ 
ἀνάγκης οὔσης μηδὲν χρήσηται τῷ ἀλόγῳ. ὥσπερ Εὐριπίδης τῷ “Αἰγεῖ, 

ἢ τῇ πονηρίᾳ, ὥσπερ ἐν Ὀρέστῃ τοῦ Μενελάου. 1)6 νβυμηοηἴο ΟἿ: 
ὅ6Π01. ἢ. 4, 741: Μήδεια ἐ ἐγένετο Αϊήτου μὲν ϑυγάτηρ. Ἰάσονος δὲ 
γυνή. αὕτη μετὰ τὴν ἀπεργασϑεῖσαν ἐν Κορίνϑῳ τεκνοχτονίαν φυγὰς 
εἰς ̓ ϑήνας ἀφίκετο καὶ ἐγαμήϑη Αἰγεῖ τῷ Πανδίονος. κἀκεῖ Θησέα 
τὸν ἐξ Αἴϑρας γενόμενον τῷ Δἰγεῖ. ἐπὶ τὸν τοῦ πατρὸς ἀναγνωρισμὸν 
ἐχ Τροιξῆνος ἀφικόμενον. ᾿πείϑει τὸν “Αἰγέα φάρμακον αὐτῷ δοῦναι 
ϑανάσιμον. ἐπίβουλον αὐτοῦ τῆς βασιλείας, εἰποῦσα παραγενέσϑαι. 
πεισϑεὶς δὲ Αἰγεὺς παραγενομένῳ τῷ παιδὶ φάρμακον ἔδωκεν" μέλλον - 
τος δὲ καταπίνειν ἐπιγνοὺς τό τε ξίφος καὶ τὰ ὑποδήματα. ταῦτα γὰρ 
ἐν Τροιζῆνι γνωρίσματα κατέλιπεν. τὸ μὲν φάρμακον ἀφείλετο. τὴν δὲ 
Μήδειαν ἐξέβαλε τῆς ᾿Αττικῆς. ρθε σφα ΡΙαΐ. ΤῊΘ65. ο. 12. Ἐογίαϑϑθ 
ἴπιὸ τοέρυθμα (". 278 οἱ 803. 

1 

ποίαν σε φῶμεν γαῖαν ἐκλελοιπότα 
πόλει ξενοῦσϑαι τῇδε; τίς πάτρας ὅρος; 

τίς ἔσϑ᾽ ὁ φύσας: τοῦ κεκήρυξαι πατρός; 

ΟἸΘθη5 ΑἸοχ. ϑίγομι. ΥἹ ρ. 742: τὸ Ὁμηρικὸν παραφράζων Εὐ- 
φιπίδης “ τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν: πόϑι τοι πτόλις ἠδὲ τοκῆες -᾽ τοῖσδε 
χρῆται τοῖς ἰαμβείοις ἐν τῷ κἡϊγεῖ " ποίαν ---- πατρός: ν5. 3 γῆ δὲ τίς 
πάτρας 8᾽ 1δτἱ, τῇδε τίς πάτρας Βουρῖ5. 

2 

τί σε μάτηρ ἐν δεκάτᾳ τόχου ὠνόμαξεν; 

6.0]. ΑΥὐ. Ἂν. 494 (ϑυϊά. ν. δεχατεύειν): τὴν δεχάτην εἱστίέων ἐπὶ 
τοῖς τιχτομένοις καὶ ἐν αὐτῇ τὰ ὀνόματα ἐτίϑεντο νοῖς παισί. καϑάπερ 
Εὐριπίδης ἐν Αἰγεῖ " τί σε ---- ὠνόμαξεν". τί ὅ.9}0]., τίς Βι!4, μᾶτερ 
ΠΌνὶ, μάτηρ ἘΠΗΙ5]οἶπι5. τόκον ὅ'6}0]. οα, Α]4. 

9 
δειλῶν γυναῖκες δεσποτῶν ϑρασύστομοι. 

510. ΕἾοΥ. 78, 16: Εὐριπίδου «Αἰγέως. " δειλὼν ---- ϑρασυστομοι᾽. 

τῆλα. ἀπ ΆΕο, ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 19 
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1 

πέφυκε γάρ πὼς παισὶ πολέμιος γυνὴ 
τοῖς πρόσϑεν ἡ ξζυγεῖσα δευτέρα πατρί. 

Κ΄τοὉ. ΕἼοτν. 78, 14: Εὐριπίδου ϊγέως. “πέφυκε --- πατρί᾽. ν5.1 
πᾶσι ΤΌΣ, παισὶ Μιιβργ. πολέμιον] πολέμιος Α. νρ. ῶ δευτέρῳ] δευτ 

. Α,, δευτέρα Ἐ]πΙ5]οῖπι5. πόσει ο4., πατρί ΑΜ. 

Ὁ 

εἰ μὴ καϑέξεις γλῶσσαν, ἔσται σοι κακᾶ. 

Το. ΤΟΥ. 84, ὃ: τοῦ αὐτοῦ (5.. Εὐρ.) “ἰγέως (510 ΜΥΤμά.). “ εἰ 
--- χκακα . χαϑέξῃς Πρυῖ, καϑέξεις Ῥούβοι. ἔστε 101], ἔσται 66. 
ἘΎδηο οί, 

θ0 

τί γὰρ πατρῴας ἀνδρὶ φίλτερον χϑονός ; 

510}. ΕἾΣΙ. 839, 6: Εὐριπίδου “Αἰγέως. "τί ---- χϑονός ;᾽ 

ἡ 

κρεῖσσον δὲ πλούτου καὶ βαϑυσπόρου χϑονὸς 
ἀνδρῶν δικαίων χἀγαϑῶν ὁμιλίαι. 

Ουίοι ΕἾἼον. 6, 1 ρ. 48, 26: ἐκ τοῦ Αἰγέως Εὐριπίδου. : χρεῖσσον 
τος ὁμελίαι᾽. 5000. ἘΊον, 9; ὃ: Εὐριπίδου Θησεῖ. “κρεῖσσον --- παρ- 
ουσέχεϊ".. να. βαδυσπόρου ἊἍΗΘᾺ Οι., πολυχρύσου χλιδῆς 510». νϑ. 
2 ὁμιλίαι ΟΥ. παρουσίαι ὥὅτο!. 

8 
ἀνδρὸς ὑπ᾽ ἐσϑλοῦ καὶ τυραννεῖσϑαι καλόν. 

ΓΟ}. ΕἼον, 47, 6: τοῦ αὐτοῦ (50. Εὐρ.) Δἰγεῖ. “ἀνδρὸς- -- καλόν". 
ἀνδρὸς δ᾽ ὑπ ἐσθλοῦ οαταν ΤΠ να. Τα ν 1{15, Τονέαβϑο ἀνδρῶν ὑπ ἐσϑλῶν 
Ιορ. Τὰ Ἰοιπιπαίο ἀρχέ (1. ὁ. ᾿Δρχελάφῳ) ΡΙῸ “ἰγεῖ οοα. γι)». Ατολο- 
Ἰαΐ Ἰοοιιτη ΡΓΔοι (1 ΤΟ Δ οι5. 

9 

ἡ που κρεῖσσον τῆς εὐγενίας 
τὸ καλῶς πράσσειν. 

ἴο", Το. 86, 11: Εὐριπίδου Αἰγέως. “ἢ -- πράσσειν᾽. ν8.}1 ἢ 
ποῦ Μ, ἦ πολὺ οἷ. ἘΠΙΙ5]οἶτι5. εὐγενείας ΜΥΙΗά. 

10 

κατϑανεῖν δ᾽ ὀφείλεται 

καὶ τῴ κατ᾽ οἴκους ἐκτὸς ἡμένῳ Ρ: 

5.10}. ΕἼον. 118, 8: ᾿υριπίδου Αἰγεῖ ὠὴε Α, Ἂ γμμα.). “κατ- 
-»" ’ 

“ἡγανεῖν --τῷό πονων. 
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"1 

ἔστι καὶ πταίσαντ᾽ ἀρετὰν 
ἀποδείξασϑαι ϑανάτῳ. 

Βίου. ΕἾον. 7, 3: Εὐριπίδου Αἰγεῖ. " ἔστι ---- ϑανάτῳ᾽". 

12 

Πάνακτος 
ΠλυΡοον. Ρ. 144,22: Πάνακτος --- πόλις ἐστὶ μεταξὺ τῆς ᾿4ττικῆς 

καὶ τῆς Βοιωτίας. ὡς ([οτῇ. ἡ) καὶ Εὐριπίδης ἐν αἰγὶ (ἐν αἰγίδι ἃ]. 
ἐν Αἰγεῖ Μαυββαοιβ) μνημονεύει. 

ἱ 19 
ἀντραῖος 

ΘΙΘΡΒ. ΒγΖ. Ρ. 101, 12: ἄντρον" τὸ σπήλαιον. τὸ τοπικὸν 
ἔδει ἀντρίτης --- εὕρηται δὲ ἀντραῖος. ὡς Εὐριπίδης ἐν Αἰξί (4 ἰγεῖ 
Μααν 5115). 

ΑΙΟΛΟΣ 

ΚΐοΠο]. Οα. Κι. 6: Αἴολος Τηλεπάτραν τὴν “αιστρυγόνου γήμας 

ἐγέννησε φυγάξώρως ἐξ καὶ ταύταις ἴσους υἱούς -- ὃ δὲ Εὐριπίδης ἕτέ- 
ρῶς ἱστορεῖ. Ατ. Νὰ. 1371: ὃ δ᾽ εὐϑὺς ἢ σ᾽ Εὐριπίδου ῥῆσίν τιν᾽ ὡς 
ἐχένει ἁδελφός, ὠλεξίκακε, τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν. ἘΠῚ 56}|0].: γέ- 
γθαπται Εὐριπίδου 4ἴολος δρᾶμα οὕτως καλούμενον » ἕν ᾧ παρήγαγε 

Μακχαρέα τὸν παῖδα τοῦ Αἰόλου φϑείραντα Κανάκην τὴν ἀδελφήν. 

Τιοηγβ8. ΗΔ]. ἈΠιθέ, ὁ. 9,11 νΟ]. ὅ Ρ. 884 5α.: ἀλλὰ καὶ Εὐριπίδης δι᾿ 
ὅλων λόγων διοικήσεως σχῆμα περαίνει -- ἐν τῷ “Ἅἰόλῳ ὃ "Μακαρεύς 
ἐστιν ὁμιλήσας τῇ ἀδελφῇ καὶ λανϑάνων καὶ συμβουλεύων τῷ πατρὶ 
τὰς ἀδελφὰς τοῖς ἀδελφοῖς συνοικίσαι. ἵνα τὸ οἰκεῖον διοικήσηται" καὶ 
οὕτως ἐσχημάτισται ὃ λόγος κοινῇ γνώμῃ καὶ συμβουλῇ. Ανρυπηομίτμη 
ἔαθα]αθ ὙΥ ΘΙ ΘΚ υτιβ ἀρποντ ἴῃ παγτδίϊομθ δ οβίσδεῖ ὅτο0. ΕἼον. 64, δῦ 
(οἴ. ΡΙαί. Μον. ». 312 Ο): Αἴολος τῶν κατὰ “Τυρρηνίαν. βασιλεὺς τόπων 
ἔσχεν ἐξ ̓Δμφιϑέας ϑυγατέρας Ἑ ἐξ καὶ τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν ἀρρένων σπαί- 
δων. ὧν ὃ πρεσβύτατος Μακαρεὺς Κανάκης τῆς ἀδελφῆς ἐρασϑεὶς ἐβιά- 
σατο τὴν προειρημένην. «Αἴολος δὲ περὶ τούτων μαϑὼν τῇ ϑυγατρὶ ξίφος 

ἔπεμψεν" ἡ δὲ ως νόμον δεξαμένη τὸν σίδηρον αὑτὴν ἀνεῖλε. ΜΜακα- 
ρεὺς δὲ τὸν γεννήσαντα προεξιλεωσάμενος ἔδραμεν εἰς τὸν ϑάλαμον" 

εὑρὼν δὲ τὴν ἀγαπωμένην αἱμορραγοῦσαν τῷ αὐτῷ ξίφει τὸν βίον πε- 
ριέγραψε. Ἐλασ]ρΙἀούαχη ἀγαιηα τοϑρίοῖέ Ονϊαῖα5 Τ δε. 3, 884: ποδία 
65 Οαπασο Κγαίγῖδ ἀπιογ 6 δ. Ομ δοθῃ ΡΥ αν Θῃἴθτη οδηίανῖς ΝοΙῸ 
(ϑαοί, Νϑγομ. ὁ. 31 Τ).1ο 55. 68, 10 οἱ 39). Α6011 ἰγδρΊ τη ῬΘΥΒοΠ ΙΗ 
ἃ} ΑὐἸβ[ορ δ π6 ἴῃ Αϑοϊοβίοομϑ υἴβᾶμι 6586 ἰγδα!ϊ Ῥ]αΐομπι περὶ δια- 
φορᾶς κωμωδιῶν Ρ. ΧἼΠΤῚ 88 64. Τ)θη., ἀπο πππη το ἰγδάϊά6- 
υἷι ἀαθιταὶ Βουρῖκπις Οὐμι. 3 Ρ. 948: 46 Ετίρμὶ Αϑοϊο (Ομ. 8 Ρ. 566) 
ἈΪΠ1] βοΐ. Απερμαπο5 (ὐμι. ὃ Ρ. 7) ἰθϑίθ Αἰ. Χ Ρ. 444. Ο μᾶρθο 
ἴῃ Αροΐο αἰχιί: 

19} 



202 ΕΥ̓ΒΕΙΡΙΌῚΘ 

᾿ " "» ς ΄, » 

Μῆακαρευς ἔρωτι τῶν ὑμούπορῶν μιὰς 
πληγείς : τέως μὲν ἐπεκράτει τῆς συμφορὰς 
κατεῖχέ ϑ᾽ αὑτόν" εἰτὰ παραλαβών ποτὲ 
οἶνον στρατηγόν, ὃς μόνος ϑνητοῖς ἄγει 
τὴν τόλμαν εἰς τὸ “πρόσϑε τῆς εὐβουλίας. 
νύκτωρ ἀναστὰς ἔτυχεν ὧν ἐβούλετο. 

απδθ ἐγαρίοαιη ΡΥ ἰὴ τη] θϑίο ργοάτπΐ οὐ ν]ἀοηΐα οχ Τπι}]- 
ΡΙάθ τηδχίσηδη ρᾶγίθιη οχρυύθδθᾶ 6586, 14 απο (6 νϑ5. 1 οἷ 3. ἴδγη 
Ὑ ΙΟΚΘΏ ΔΚ βϑτιϑρ οἰ 5. οδί, 

14 

Ἕλλην γάρ, ὡς λέγουσι. γίγνεται Ζιός, 
τοῦ δ᾽ Αἴολος παῖς, Αἰόλου δὲ Σίσυφος 
᾿ϑάμας τε Κρηϑεύς 9᾽ ὅς τ᾽ ἐπ᾽ ᾿Δλφειοῦ ῥοαῖς 
ϑεοῦ μανεὶς ἔρριψε Σαλμωνεὺς φλόγα. 

Τ1θαθδτοϊναβ ᾳ. ἃ. (6 βίαι ὅτδοο. "Ἐ) (ΔΗ ΠΟΥ (ὐϑοργ. μηΐῃ. νο]. 
1». 109): ἔστιν οὖν ἡ ̓Ελλὰς ὑφ᾽ “Ἕλληνος οἰκισϑεῖσα πόλις τε καὶ 
χώρα: μαρτυρεῖ δὲ καὶ Εὐριπίδης ὶ Ἕλλην -- φλόγα. ΟΥ ΒΔ}, ΙΗ 
Ρ- 856: ἡ δὲ Σαλμώνη͵ πλησίον ἐστὶ τῆς ὁμωνύμου κρήνης. ἐξ ἧς δεῖ ὃ 
Ἐνιπεύς" ἐμβάλλει δ᾽ εἰς τὸν ᾿ΔΑλφειόν. τούτου δ᾽ ἐρασϑῆναι τὴν 
Τυρὼ φασίν -- ἐνταῦϑα γὰρ βασιλεῦσαι τὸν πατέρα αὐτῆς τὸν Σαλ- 
μωνέα. καϑάπερ καὶ Εὐριπίδης ἐ ἐν Αἰόλῳ φησί. ν5. ὃ αἰόλου οο. ν5. 
ὃ χρηϑεύς τε ὥστ᾽ ἐπ᾽ ἀλφίου οοα. ν5. 4 σαλμώνου οοί. 

10 

ἴδοιμι δ᾽ αὐτῶν ἔκγον᾽ ἄρσεν᾽ ἀρσένων" 
πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος" 
πλείστη γὰρ ἀρετὴ τοῦϑ᾽ ὑπάρχον ἐν βίῳ, 
τὴν ἀξίωσιν τῶν καλῶν τὸ σῶμ᾽ ἔχειν. 

10}. ΤΟΥ. 66, 1: Εὐριπίδου Αἰόλῳ. " ἴδοιμι -- ἔχειν." ν8. 3 δ΄- 
Γρυσπΐ 5. [α}0. ἩὩ. ΓΝ ΧἼΠῚΙ ν. 866", οἴῃ. ῥ. οὐ ἔᾺ}0. πυοτηΐμο ῬΟυΡΙνΥ. 
[ηἰγοά. ἴῃ Ατὶϑίοί, (ὐαἴορ. Ρ. 1 84 Είγπι. Μ. Ῥὶ 205, 48 γι. απά. 
ΡῬ. 168, 38 (ἀοουρῖι5 θάγοητϊϑ ν0]. 23 Ρ. 181, 29 Ἰσαιϑι. ΤΠ. ν. 172 56.» 
ΤΡ οἴπμΐ ΟὙΘΡΌΥ Παρ Ναζ. γο]. 1 Ρ. 117 Π: ἀνὴρ ἐπιφανὴς τά τε 
ἄλλα καὶ τὴν εὐσέβειαν καὶ τὸ εἶδος ἀληϑῶς τυραννίδος ἄξιος. (τοοΥ- 
σῖαθ ΔΟΙΌΡΟΪ. Ρ. 146, 8: τὸ φρόνημα τεϑαυμάκασι καὶ ὃ φησί τις τῶν 
παλαιῶν; τυραννίδος. ἄξιον ἔκριναν. Τυπϑί, Π. γ. 809, 11: καὶ ἄλλον 
τρόπον μμρὰ τὸν τραγικὸν εἶδος ἄξιον τυραννίδος. ἄο βοίο νοΥβιι5 
ΓΤ ταν ΤΠ] ΟΡ ομτι5 ἴῃ Το}. Ταίγοί, Ρ- 1 ἢ 44 (ϑῖνο Ἰλαν τα Ῥιοίορ, 
ἴῃ ΤοΡΡΙ. Ταίγοά, Ρ. 31 ἃ 1): λέγεται γὰρ εἶδος καὶ ἡ μορφή. ὥσπερ 
καὶ ἐν (Ῥοινίσσαις Εὐριπίδης φησί ἣ“ πρῶτον «---- τυραννίδος. Ἰη) 
ὅ6}10]. Αὐἱρίοί, ἰὴ Αποοῦ, ἸΡαν δ, μδδυ 1». 4083, 11: περὶ εἴδους φησὶν 
ὁ Εὐριπίδης περὶ Φοίνικός τινος “πρῶτον --- ᾿τυραννίδορ᾽ . γ8.1 ἀρ- 
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᾽ Ἧ, 

ρὲν σρρένων ὅ'10}. ν5. 3 ἀξίους 51τ0}0. οἱ ἐογίαββο αστορ, Νὰ 2., ἄξιον 
ὁοίουϊ, νβ8. ὃ τοῦτ᾽ Μ. 

10 

λαμπροὶ δ᾽ ἐν αἰχμαῖς ἥρεος ἔν τε συλλόγοις, 
μἤ μοι τὰ κομψὰ ποικίλοι γενοίατο, 
ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ. μεγάλα βουλεύοιντ᾽ ἀεί. 

ΘΤ0. Εν. 45, 18: στα αψήεμ “Δἰόλῳ. “λαμπροὶ --- ἀεί". γ5. 3 οἱ 
8 Ῥανίπα αἰονί ̓ Αὐΐδῖοι. Ῥο]. 8, 6}. 1577 ἃ 19: καὶ τὴν παιδείαν δ᾽ 
εὐθὺς ἑτέραν εἶναι λέγουσί τινες τοῦ ἄρχοντος ---- καὶ Εὐριπίδης φησί 
“μή μοι τὰ κόμψ᾽. ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ". ν5.1 λαμπροῦ δ᾽ ἐν αἰσχραῖς Ν. 
ν5. 3 ποικίλοι] ποίκιλ' Α. ν5. ὃ μεγάλα βουλεύοντες εὖ ο4., μέγα 
βουλεύοντες ἀεί ΔΑ, μεγάλα βουλεύοιντ᾽ ἀεί εἰ. Οἰ αἰδίοτα. 

ἰὰ 

ἀρ᾽ ἔτυμον φάτιν ἔγνων, 
Σ 5 τα 

Αἴολε. σ εὐνάξειν. τέκνα ων των, 

ΑΥ. Ῥδο. 114: ὦ πάτερ ὦ πάτερ. ἢ ἃ: -ἔτυμός γε δώμασιν ἡμετέ- 
δῆς, φάτις ἥκει --: αἱ 560]. ΗΥ͂ : παρὰ τὰ ἐξ Αἰόλου Εὐριπίδου 
“ ἀρ᾽ --- φίλτατα: Ἶν5.1 ἔτυμος Υ, ἔτυμον ΘΙ |ον. φάτιν πὶ, φάτειν 
Υ. ἔγνων Υ, εὑρον Ἐ. ν5. 3 Αἴολος Υ, Ἅ4ἴολε. σ᾽ ϑ'6Ια]ον. 

18 
δοξάσαι ἔστι. κόραι" τὸ δ᾽ τότ, οὐκ ἔχω εἰπεῖν. 

ΑΥ, Ῥδο. 119: δοξάσαι ἐ ἔστι. κόραι" τὸ δ᾽ ἐτήτυμον ἄχϑομαι ὑμῖν 
ἡνίκ᾽ ἂν αἰτίξητ᾽ ἄρτον. ὉὈῚ 5.610].: καὲ ἄς παρὰ (πρὸς 1011) τὸ 
ἐξ Αἰόλου Εὐριπίδου ἔπος " δοξάσαι ---- εἰπεῖν 

19 

τί δ᾽ αἰσχρόν. ἣν μὴ τοῖσι ἀδωμένοις δοκῇ; 

Ατ. Βδῃ. 1475: τί δ᾽ αἰσχρόν. ἣν μὴ τοῖς ϑεωμένοις δοκῇ; ἀὉ] 
ΘΌΠΟ]α : παρὰ τὰ ἐξ Αἰόλου Εὐριπίδου “τί δ᾽ --- δοκῇ’ ΒΕΚΟΠΟΒῚ ἴῃ 
δου. ΕἾον. ὅ, 82: Εὐριπίδης εὐδοκίμησεν ἐν ϑεάτρῳ εἰπών “τί δ᾽ 
αἰσχρὸν ἂν μὴ τοῖς γε χϑωμένοις δοκῇ: καὶ ὃ Πλάτων ἐντυχὼν αὐτῷ 
-ὦ Εὐριπίδη" ἔφη.. " αἰσχρὸν τό γ᾽ αἰσχρόν - χὰν δοκῇ κἂν μὴ δοκῇ 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ. ὃ8 Ο 46 Απέβέμομπο: τοὺς ᾿4ϑηναίους ἰδὼν ϑορυβήσαν- 
τὰς ἐν τῷ ϑεάτρῳ τί [ δ᾽ --- δοκῇ; παραβάλλων εὐϑύς " αἰσχρὸν τό γ᾽ 
αἰσχρόν. κἂν δοκῇ κἂν μὴ δοκῇ. Ἐποάθμι σοῦβα [2815 τιδὰ ἀἸοῖταν δά 
τυ !ἀ θη τιμὴ Ἐπ ράοια, οἴ, δόμου ΑἸ. ΧῚΠ Ρ- ὅ82 1), τ] εἰ μὴ 
τοῖσι χρωμένοις δοκεῖ Ἰοριίαν. ἘΣ ατὴ. σ  υβαπι ΠἸΘ ΠῚ Αὐὐβέορμδπεβ 
Ῥυδοιι, αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μα εἰργασμένος Ἐπατ]ρΊ στη 
6556 οἱ. ΕὙΤΖΒΟΉ 5 ἴῃ ΑΥ. ἤδη. Ρ. 442 56. 
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20 

(ἡ πλοῦτον εἴπῃς" οὐχὶ ϑαυμάξω ϑεόν. 
ὃν χὼ κάκιστος ῥᾳδίως ἐχτήσατο. 

510}. ΕἾον. 98, 9: Εὐριπίδου Αἰόλῳ. " μὴ --- ἐκτήσατο". Ἰποβάοιῃ 
ΨΟΥ̓ΒΊ5. 5. [40. ἢ. Βαθοί Αἴ. ΤΥ͂ Ρῥ. 159 Ο, κ'πθ Ρ. οὐ ἔα). ποιῃ. εν 
Μον. ρ. 841) δοχίαβ Τμριν. Ρ. 660, 27 Ῥ. 668, 20 δῖοι. Ῥον. 
ατοροσν. Νᾶζ. ν0]. 2 Ρ. 210 Ο. νβ5. 2 καὶ Θ100. ΕἸον. δ. 4.6 στα 
ὐνόμῇ , χὼ γ6] καὶ ὃ οοἰου. αι ἴῃ δἴΟΡ. ΕἼον. 98, 9 ῬΥΔΘΙΠΕΓαΣ γοΥ- 
515. δεινόν (σηο δειλόν) ἐσθ᾽ ὃ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον κακόν, 
τϑοίρ ἀο]θίιπβ οϑὲ ἃ Οτοίϊο. 

21 

δοκεῖτ᾽ ἂν οἰκεῖν γαῖαν. εἰ πένης ἅπας 

λαὸς πολιτεύοιτο πλουσίων ἄτερ; 
οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσϑλὰ καὶ κακά, 
ἀλλ᾽ ἔστι τις σύγκρασις, ὥστ᾽ ἔχειν καλῶς. 
ἃ μὴ γάρ ἐστι τῷ πένητι πλούσιος ῦ 
δίδωσ᾽- ἃ δ᾽ οἵ πλουτοῦντες οὐ κεκτήμεϑα, 
τοῖσιν πένησι χρώμενοι πειϑώμεϑα. 

στο. ΕἾον. 48, 30: Εὐριπίδου Αἰόλῳ. " δοκεῖτ᾽ ---- πειϑωμεϑα᾽. 
ν5. ὃ οἱ 4 8. ἔΔὈ. π. δου ῬΙαί, Μον. 869 Β οἱ ῥ. 474. Α, ᾿1ὔθπι ἰθὲ- 
{Ππ|ὴ οὐ ααδυῦ! ΑἸ] ΠΠΙΠη. (οὐκ τος σύγκρασις) Ρ- 30 Ο. ΤἸορ ναί. 
ΜοΙΔΡΙΙΥ5. Ρ. 816: σχεδὸν ἰσομοιρεῖ τὸ τείθυν τῷ βελτίονι -- ὥστε δο- 
κεῖν χαὶ Εὐριπίδην καϑόλου λέγειν ὡς “οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐ ἐσϑλα᾽. 
γ5.1 γαῖαν] γᾶν ΑΜ ΙΑ. ν5.5 πένηϑ᾽ ὃ 110 γ], πένητι ᾿υβαν δε. νϑ. τ 
τιμώμεϑα ο(., πειϑώμεϑα Α, πειϑόμεϑα Β, ϑηρώμεϑα οἱ. ΒΟΥΡΊΘΣ, 
[ουίαθθο ἡ όθα 160. 

22 

τὴν δ᾽ εὐγένειαν πρὸς ϑεῶν μή μοι λέγε" 
ἐν χρήμασιν τόδ᾽ ἐστί. μὴ γαυροῦ, πάτερ. 
κύχλῳ γὰρ ἕρπει' τῷ μὲν ἔσϑ', ὁ δ᾽ οὐκ ἔχει" 
κοινοῖσι δ᾽ αὐτοῖς χρώμεϑ᾽- ᾧ δ᾽ ἂν ἐν δόμοις 
χρόνον κα, πλεῖστον, οὐδοβ εὐγενής. Ὁ 

ΘΠ. ΤΊου. : Εὐριπίδου. Αἰόλῳ. “τὴν δ᾽ --- εὐτυχής". νϑ5. 
4 ὦ] ὧν Μ. νϑ8. ὅ Ὑ ΠΈΓῊ ΠΡῚῚ, εὐγενής ατοιία8. 

28 

ἀλλ᾽ ἢ τὸ γῆρας τὴν Κύπριν χαίρειν ἐᾷ, 
ἥ τ᾽ ᾿“φροδίτη τοῖς γέρουσιν ἄχϑεται. 

Κ1ΤὉ0Ὁ. ΕἼον. 116, 38: Εὐριπίδου Αἰόλῳ. " ἀλλ᾽ ---- ἀχϑεται". Νιναμι- 
4πὸ νουβα 5. [4}0. ἢ. ἴον! ῬΊαί. Μὸν. Ρ. 385 Ὁ, νβ. 2 ἰάοιη γ. 786 
Α οὐ ῥ. 1094 Ἐ', ν». 3 ἐρῶσιν δτορδοὶ Μ. 
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: 24 
κακὸν γυναῖκα πρὸς νέαν ξεῦξαι νέον᾽ 
μαχρὰ γὰρ ἰσχὺς μᾶλλον ἀρσένων μένει, 
ϑήλεια δ᾽ ἥβη ϑᾶσσον ἐκλείπει ΙΝ 

Θίοῦ. ΕἾον. 71, ὃ: Εὐριπίδου “Αἰόλῳ. “ κακὸν --- δέμας". ν5. 3 
ἀρρένων μά. ν5. ὃ ϑηλείας ϑ᾽ Α, ϑηλείας ὃ᾽ ὁρίου, ϑήλεια δ᾽ 
Ἡδην. τορμαμτι5. ὙΟΥΒθ. ῬΥΪΙ πη ΟΠ 41115. ἀποθιι5 ᾿δοπίπποίθτῃ 
ΟἸοιμθη5 ΑἸοχ, μαθοὶ (ἔν, 906). 

2ῦ 
φεῦ φεῦ. παλαιὸς αἷνος ὡς καλῶς ἔχει" 
γέροντες οὐδέν ἐσμεν ἄλλο πλὴν ὄχλος 
καὶ σχῆμ᾽ ̓  ὀνείρων δ᾽ ἕρπομεν μιμήματα" 

νοῦς δ᾽ οὐκ ἔνεστιν, οἰόμεσϑα δ᾽ εὖ φρονεῖν. 

Θιοῦ. ΕἾον. 116, 4: τοῦ αὐτοῦ (8ς. Εὐρ.) Αἰόλῳ. φεῦ φεῦ -- 
φρονεῖν". ν5. 1 μεδοιὰ γΟΥΌΪ5. ΙΘΡΊ αν ἔν. 844,1. νβ5. 3 οὐδὲν ἐσμὲν] 
ἐσμὲν οὐδὲν ΑΥ̓οπ5. ὄχλος] λόγος οἷ. ὙΆ]οἸς. ν5. 4 οὐκέτ᾽ ἐστίν 6α., 
οὐκ ἔστιν ΑΜ, οὐκ ἔνεστιν ῬΗυρκια5. οἰόμεϑα ΝΜ. 

20 
τῇ δ᾽ ᾿“φροδίτῃ πόλλ᾽ ἔνεστι ποικίλα" 
τέρπει τε γὰρ μάλιστα καὶ λυπεῖ βροτούς. 
τύχοιμι δ᾽ αὐτῆς ἡνίκ᾽ ἐστὶν εὐμενής. 

510}. ΕἾ ον. 68, 1: Εὐριπίδου Αἰόλῳ. “ τῇ δ᾽ --- εὐμενής". 

27 

ἢ βραχύ τοι σϑένος ἀνέρος" ἀλλὰ 
ποικιλίᾳ πραπίδων 
δεινὰ μὲν φῦλα πόντου 
χϑονίων τ᾽ ἀερίων τὲ 

δάμναται παιδεύματα. Τ' 

ῬΙαΐ. Μον. Ρ. 959 Ὁ : ἐπαινούσης τὸ Εὐριπίδειον " ἡ βραχύ --- παι- 
δεύματα᾽. Ἐπαπάριῃ Ἰοουτη 5. Ρ. δὲ ἴδ. ἢ. μπαρθοὶ ῬΙαί. Μονυ. ρ. 98 Ἐ. 
ἘΑθα]δῖὰ ᾿πάϊοαὶ οι. ΕἼον. 84, 6: Εὐριπίδου, “Δἰόλῳ. “βραχύ Ε- 
πραπίδων’ (ν5. 1 οἱ 3). νβ. 1 ἡ οἱ. Κ'ἴο. τοι] μὲν ῬΊαι. Ρ- 98. ἀνέ- 
ρος] ἀνδρός ῬΙ]αέ. Ρ. 98 οὐ 5'100. γ5. 3 ποικιλίᾳ] ποικιλίαι ὅἴο"»., ποι- 
κιλίαις ῬΊαί. Ρ. 959. ν8. ὃ δεινὰ μὲν πόντου Ρ. 98, δαμᾷ φῦλα πόντου 
Ῥ. 959. ν5. 4 ἀερίων ρΡ. 98, ἐανά ρΡ. 959. ν8. ὅ δάμναται οἵη. Ρ. 959. 
γΟΥΒτιτπ τὴ 8-τ-ῦ 58 π|8 Ῥομάοι 6 ὁοαϊοῖθαβ; οἵ,  ]οκ. 1. ρΡ. 147 ἐν 
Κάγϑβοσ ἤλοῖη. Πιι8. Ν. Ε΄. ὙΠ ῥ. 199. 

28 

παῖδες. σοφοῦ πρὸς ἀνδρὸς ὅστις ἐν βραχεῖ 



900 ἘΨΕΙΡΙΠΙΒ 

πολλοὺς λόγους οἷός τὲ συντέμνειν καλῶς. 

5100. ΕἾον. 85, 8: Εὐριπίδου Δἰόλῳ. " παῖδες ---- καλῶς". Ἰιοούπη 
γ ΡοίΠ Ατν. ΤΊΙοδια. 1171 Ἶδ6ο ΕλΊρ αὶ ΕἸΡιιΘΩΒ : ᾿Ἵγαϑων, σοφοῦ 
πρὸς ἀνδρὸς ὕστις ἐν βραχεῖ πολλοὺς καλῶς οἷός τὲ συντέμνειν λόγους. 

29 
σιγᾶν φρονοῦντα κρεῖσσον εἰς ὁμιλίαν ᾿ 
πεσόντα τούτῳ δ᾽ ἀνδρὶ μήτ᾽ εἴην φίλος 
μήτε ξυνείην. ὅστις αὐτάρκη φρονεῖν 
πέποιϑε, δούλους τοὺς φίλους ἡγούμενος. 

βίον. ἘΊοΥ. Ὁ 1.5: Εὐριπίδου Αἰόλου. σιγᾶν -- ἡγούμενος. 

γ5. 1 χρεῖσσον εἰς Ἥ, κρεῖσσον ἢ εἰς οοἴον!. γβ8. ὃ αὐτάρκει Μ. 

90 
ἀλλ᾽ ὅμως οἰκτρός τις αἰὼν πατρίδος ἐκλιπεῖν ρους. 

στο. ΕἼοΥ. 89, 6: Εὐριπίδου Αἰόλῳ. "ἀλλ᾽ -- ρους. 

91 
ὀργῇ γὰρ ὅστις εὐθέως χαρίξεται., 
κακῶς τελευτᾷ: πλεῖστα γὰρ σφάλλει βροτούς. 

5100. ΕἾον. 20, 7: Εὐριπίδου «Αἰόλῳ. “ ὀργῇ --- βροτούς". 

92 
κακῆς ἀπ᾽ ἀρχῆς γίγνεται τέλος κακόν. 

Θ100. ΕἾοΥ. 4, 11: τοῦ αὐτοῦ (86. Εὐρ.) Δἰόλῳ. “ κακῆς --- κα-᾿ 
κόν᾽. ἀπ᾿ οἵα. Α. γένεται Ἰ1Ὀγ]. 

99 
οἴμοι, τίς ἀλγεῖν οὐκ ἐπίσταται κακοῖς; 

τίς ἂν κλύων τῶνδ᾽ οὐκ ἂν ἐκβάλοι δάκρυ; 

Βίοῦ, ΕἼοΥ. 114, 8: τοῦ αὐτοῦ (50. Εὐρ.) Αἰόλῳ. " οἴμοι ---- δά- 

χρυ; Ἑχίχσοιια νοῖρὰ οὐκ ἂν ἐκβάλοι δάκρυ τοουσσαας ΗΠ οι}. 398. 

94 

γλυκεῖα γάρ μοι φροντὶς οὐδαμῇ βίου. 

Θ(οῦ. ΕἼον, 98, 82: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐὐρ.) 'Αἰόλου. “γλυκεῖα --- 
βίου. 

90 

΄ ἀεὶ τὸ μὲν 7), Ἐδ δ μεϑίύσταται κακόν, 

τὸ δ᾽ αὖ πέφηνεν αὖϑις ἐξ ἀρχῆς νέον. 

Θ1ο0Ὁ. ΕἾἼοΥ, 104, 10: Εὐριπίδου “Αἰόλου. " αἰεὶ --- νέον᾿. νϑ5. 1 
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αἰεὶ 110]. νϑ. 2 ἐξέφηνεν Β, οὐκ ἔφηνεν (ἔφην’ ἐν ΜῈ οοἴουὶ, αὖ πέ- 
φηνὲν Βοάδιπαι. αὐτῆς ΑΜ, αὖ τις ἃ]., αὐϑὲς ατοίία5. 

90 
γυναῖκα δ᾽ ὅστις παύσεται λέγων κακῶς, 

δύστηνος ἄρα κοὐ σοφὸς κεκλήσεται. 

Κ΄100. ΕἾον. Τὰ, 18: Εὐριπίδου Αἰόλου. “γυναῖκα --- κεκλήσεται ἢ. 
ν8. 1 λέγων ΑΥοΒ5., λέγειν ἃ]. ν5. 2 ἄρα 1101]. 

97 
μοχϑεῖν ἀνάγκη" τὰς δὲ δαιμόνων τύχας 
ὅστις φέρει κάλλιστ᾽. ἀνὴρ οὗτος σοφός. 

δου. ΕἾοΥ. 108, 19: τοῦ αὐτοῦ (86. Εὐρ.) Αἰόλου. “ μοχϑεῖν ---- 
σοφός". οΥθα μοχϑεῖν ἀνάγκη ἰΐογατη Πα θ 65 ἴῃ ἔτ. 719. 

98 

ὁ χρόνος ἅπαντα τοῖσιν ὕστερον φράσει" 

λάλος ἐστὶν οὗτος, οὐχ ἐρωτῶσιν λέγει. 

Θ[00. ἘΠ]. 1, 8, 30 Ρ. 339: Εὐριπίδης Αἰόλῳ. “ὃ χρόνος -- λέ. 
γειἦ. γ5. 3 οὐδῷ ᾿ξ ρος λάλος «Οδμΐον. Νυμὴ Ἑὶρι ας 510 ν5. 3, ἀυ- 
θαι ΤΙμΔογῆμπβ. λάλος τις οὗτος κοὐκ ἐρωτῶσιν λέγει Οοπίπρίοι. 

99 

τὰ πόλλ᾽ ἀνάγκη διαφέρει τολμήματα. 
ΘτοὉ. ΕἾον. 80, 6: Εὐριπίδου Αἰόλῳ. " τὰ --- τολμήματα. 

40 

Ῥποί. 1,6χΧ. Ρ. 169, 7 οὐ βδιυϊάδβ: κλῆρος Ἑρμοῦ" συνήϑεια ἀρχαία. 
ἔβαλλον οἵ κληροῦντες εἰς ὑδρίαν ἐλαίας φύλλον 0 προσηγόρευον Ἕρ- 
μὴν. καὶ πρῶτον ἐξήρουν τοῦτο. τιμὴν τῷ ϑεῷ ταύτην ἀπονέμοντες" 
ἐλάγχανεν δὲ ὃ μετὰ τὸν ϑεόν. “Εὐριπίδης ἐν τῷ Αἰόλῳ μνημονεύει 
τοῦ ἔϑους τούτου. 

41 
ἀκχρατές 

Ἡ βγοῖι. 1 Ρ. 300: ἀκρατές - ἀσϑενές. Εὐριπίδης Αἰόλῳ. 

42 
χκατηρτυκέναι 

Απεϊαίί. Ρ. 106, 36: κατηρτυπέναι (κατήρτυκεν οο4.) ἐλέγοντο οἵ 
μηκέτι βόλον ἔχοντες ἵπποι. Εὐριπίδης Αἰόλῳ. ΟἿ. ἔν. 818, ὅ. 

ΑΛΕΈΞΑΝΔΡΟΣ 

ΔοΠαμαΒ Υ. 5.8: κατὰ τὴν πρώτην καὶ ἐνενηκοστὴν ὀλυμπιάδα, 
καϑ' ἣν ἐνίκα ππρϑδντῦν ἢ ὃ ᾿χραγαντῖνος στάδιον. ἀντηγωνίσαντο ἀλλή- 
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λοις, Ξενοκχλὴς καὶ Εὺριπίδης. καὶ πρῶτός γὲ ἦν Ξενοκλῆς ὅστις ποτὲ 
οὗτός ἐστιν. Οἰδίποδι καὶ “υχα (ον καὶ Βάκχαις καὶ ᾿ϑάμαντι σατυρικῷ" 

τούτου δεύτερος Εὐριπίδης ἣν ̓ ἡλεξάνδρῳ χαὶ Παλαμήδῃ καὶ Τρῳῦσι 
καὶ Σισύφῳ σατυρικῷ. γελοῖον δὲ οὐ γὰρ Ξενοκλέα μὲν ἡττᾶσϑαι. Εὐ- 
ριπίδην δὲ νικᾶν καὶ ταῦτα τοιούτοις δράμασι. 1)6 τηγίμο 4 πθπὶ ἴῃ 
Θπιβάθιῃ ἐἰ{π11 ἀγτατηδίθ ὅορΠοο]65 ἰτδοίανιδ, οἵ. Ἡνρίητιβ ἴδ. 91: 
Ῥρϊαηιιδ 1αοριραογί5 ἢ 5. σῆν σΟηιρίι7 65. 6705 παθογ οί δα σΟΊ οι 
Πδοιϑαο (ἰϊδ8οὶ δῖυδ Π) ψηϊαρί5 ἴα, τι 07 δἴνι5 ργαθρηαΊ.5 1. χιῖοίο υἹαϊϊί 856 
μοοθηι αγιἰοηίθην ραᾳ7 676, θὰ χιία 86γ)ρθηίοϑ μ[ιγίηιοβ οοῖδδο. τα υἱϑδιῆι 
οηιγῖνιι5 σοηδοίογινι5 στην πα Υαίμηι 6586. ἡ ρογαηί φισφιῖα ραγογοί π6- 
ἑαγοί, π6 Ἰὰ ραίΐίγίας φαϊο [ογοί. ροϑδίψιιαηι Πδσοιϑα ρορογίί Αἰοα απ γῆι, 
εἰαίιι)" τηιέογ Ποϊογητι5: φιθην δαίο! 65 ηι1567 1007 ἴα Θα ροδιιογιηί. Θιηι ρμα- 
δίογ 05 7 80 Π1το γορορίιηι δα ροϑίίηι οαἀιποαγιγιέ Ἐ) διηιψιια Ῥαγίηι ποηιῖ- 
παυθγηγιί. 15. σην ααἱ ριϑογθηι αοίαίοηι Ρ}67 ογι5856., παθμῖΐ ἐαιιγηι ἴηι. αἰοἰἴ- 
οἵδ. χιοΐ οἰηὶ βαίο {65 ηιῖδϑοὶ α ᾿γίαριο, τ {αιγηι αἰϊγιῖδ ἀαἰαμ6 676, 
νοηϊδϑοηί, χιῖὶ ἡ αἰλῖο {μι ιοὺγὶ χιοαὶ οἱ βοναί ρογιθγοίνιγ, σοθρογι)ί Πα» 18 
(αιιγιηι αὐάϊιοογθ. ψιῖὶ ρμογϑδοοιίνδ 65. 605 οἱ ἱηιηιῖδῖυϊί χιιο θμηιν αἰ 667) 6η1{ : 
Πὶ ἱμαϊσαηί 56 θην αὐ Ῥγϊαηιίηι αὐἀάμοογο [6] χιὶ υἱοίδδοί [εἰ βιοιοὺ»1- 
μιι5 Αἱοασαηαγὶ. 1116 ἀηιογα ἱμοθηδιιδ ων δι αἰθδο θη αἰ ἦγ, ΟΘγ[αηιθηι Οἵ 
οηγῖα υἱοῖί, [γαΐγ 65. ψιοχιιο διι058 διιρογαυϊί. ᾿παϊργηαγι5 Ποίρμοῦιι5 οἱααίζι) 
αἰ φιηι βἰγίματϊ, αἱ {116 ἴηι αὐάηι ΙουΐΒ ΠΟΥ οὶ 1η51{π||. φιοαὶ οιι (α5567.- 
εἰγα ναϊοϊγαγ οί} διίηι {[Υαίγ θην 6586, Πγϊαηιι5 θην ἀρηουνῖί γϑρίαφια γ666- 

γῖϊ. “Παραχορήγημα πὸ Ἤ ἔπῖ556 ἀοοθιητ 5060]. Ἐπαν. ΗΡΡ.- 

61: ἕτεροι δέ εἰσι (5. Ἡ!ΡΡοΙψ ΘΟΤΪ 65) τοῦ χοροῦ, καϑάπερ ἐν τῇ 
ἀλὲ (οἷο οοᾶ. οη. 471, ἐν τῇ ᾿ἡλεξανδρείᾳ ΟἸπ οα., ἐν τῷ ̓ 4λεξάν - 
ὅρῳ 64. ΟΟΡοία5) ποιμένες. Ἑππίατῃ ἴῃ ΑἸΟΧδπάγο Ἔ αὐἱρί ας νθϑεῖ- 
οἷα Ιορ 550 ῬΓΟΡΆΌ1]16 δὲ οχ  δργοηὶδ ἰοθο, νἱάρ ἤν. 6. (Οὐδἰθυθτηῃ 
᾿ἡλεξάνδρα οατὴ ὅ6Π0]. παν. παροὺ ἜΣ ΤῊΝ (ἔν. 64), ποά ἔαϊδιτη 
ο5856. ᾿ 0 ]]}οχὶς Οβδμπηιῖ ἴῃ Ὁ] Απὰ]. νο]. 3 Ρ. 5239 5464. Ηπῖπιβ 
ἀγα δία νἀ οπιν ὁ556. δἀοϑροίοι Π)1ΟρΘῺ5. 1). 7, 67. 

43 
, ᾿ 

χαὶ χρόνου προυβαινὲ πους 

ΑΥ. Βδῃ. 100: ὅστις φϑέγξεται τοιουτονί τι παρακεκινδυνευμένον, 
αἰϑέρα Διὸς δωμάτιον ἢ χρόνου πόδα. ἀδὶ᾽] ὅ61.0]. αν. (οἴ. διά. μ 
παρακεκινδυνευμένον): χθόνου πόδα ἐξ ̓ ἡλεξάνδρου “ἡ καὶ ---- ποὺῦς᾽. 
ΑΥ. Ἰύδῃ. 511: τίν αἰτιάσωμαι ϑεῶν μ᾽ ἀπολλύναι; αἰϑέρα Διὸς δω- 

μάτιον ἢ χρόνου πόδα; πρόβαινε βΟἢΟ]. Αν. δὺ Βυιᾶ,; προύβαινε 

ΕΠ] 5. ΟἿΥ᾽, ἀρὺν χρόνου πόδα λιν. θᾶ 0}). 880 οἱ 4πὶ χρόνου 

πόδα οχ Ἐπασὶράθ οοιπηοιηογαί Ἐπιδέ, Ογραβο, Ρ. 46, 32. 

11 

παλαιὰ καινοῖς δακρύοις οὐ χρὴ στένειν. 

Ἔ) ΒΟΥ ΡΟ Π ἄπιπὶ ΠΡ Ί ΘΟ δαὶ ρμοϑ ἐδ ραϑέογ)0 5. Ρ7Ὸ 5μῸὸ {10 γ᾽ ΡΘΥ διῶ) δ(με- 

ἐαγσιί. Μοχ φιοίῖ δι 5αἰοἰ 65. ῬΥῸ ψπὸ οι δαίο  ο8. ΘΟΥΥΟΧΊΙ. 
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510}. ΕἾἼον. 1234, 30: Εὐριπίδου ᾿Δλεξάνδρου. “ παλαιὰ ---- στένειν". 
καινοῖς] κενοῖς βἷ'πο δοοθηίι Μ, 

4Ὁ 

Α. οἶδ᾽ - ἀλλὰ κάμπτειν τῷ χρόνῳ λύπας χρεῶν. 
Β. χρῆν" τοῦτο δ᾽ εἰπεῖν ῥᾷον ἢ φέρειν κακά. 

δῖον. ΕἾον. 114,7: Εὐριπίδου ᾿Δλεξάνδρῳ. "οἶδ᾽ -- χκακα΄. ν5.1 
κάμπτειν] κνάμπτειν ΑΜ ΙΝ. ν5. 3 χρῆν Α,, χρή οοίον!. ῬΥΐον νοὺ- 
5115 ῬΥΊΔΠΙΙ νἀ θέσι 6550. Αἰίον Ἠθοαθδο : ἸΠοιῖ ῬΟΙΒΟΒ ΛΠ πα 5. ὉΠ]. 

40 

ὥστ᾽ οὔτις ἀνδρῶν εἰς ἅπαντ᾽ εὐδαιμονεῖ. 

ΘΟ". ΕἼοτ. 108, 88: Εὐριπίδου ᾿4λεξάνδρου. “ ὥστ᾽ ---- εὐδαιμονεῖ". 

47 

πάντων τὸ ϑανεῖν τὸ δὲ κοινὸν ἄχος 
μετρίως ἀλγεῖν σοφία μελετᾷ. 

5100. ΕἼοΥ. 108, 17: Εὐριπίδου ᾿Δλεξάνδρου. “ πάντων ---- μελετᾷ.’ 

48 
ὅϑεν δὲ νικᾶν χρὴν σε, δυστυχεῖς. ἄναξ' 
ὅϑεν δέ σ᾽ οὐ χρῆν. εὐτυχεῖς. δούλοισι γὰρ 
τοῖς σοῖσι νικᾶς. τοῖς δ᾽ ἐλευϑέροισιν οὔ. 

100. ἩΊοτ, 4,.39- Εὐριπίδου ᾿ἡλεξανδρου. “ὅϑεν --- οὔ. ν5.1 
δὲ] μὲν 1 Μ. χρῆν Α, χρὴ Μ, χρή ΘΟ ΟΥ̓]. ὙΠ, τὰ χρήν Μ. νϑ5. ὃ τοῖς σοῖ- 
σιν ἥκεις Α,, τοῖς σοῦσιν ἥκεις Μ, τόσοισιν ἥκεις οοίοιϊ, τοῖς σοῖσι 
νικᾷς ἩΓυόῥανάϑ, τοῖς σοῖσιν εἴκεις ΟΘΒΠΟΥ. 

49 
σοφὸς μὲν οὖν εἶ, Πρίαμ᾽, ὅμως δέ σοι λέγω" 
δούλου φφονοῦντος μᾶλλον ἢ φρονεῖν χρεὼν 
οὐχ ἔστιν ἄχϑος μεῖζον οὐδὲ δώμασι 

κτῆσις κακίων οὐδ᾽ ἀνωφελεστέρα. 

Κἴο". ΕἾον. 62, 14: Εὐριπίδου ᾿Δλεξάνδρου. “σοφὸς -- - ἀνω- 
φελεστέρα᾽. 

ο0 
ἤλεγχον: οὕτω γὰρ κακὸν δούλων γένος" 
γαστὴρ ἅπαντα. τοὐπίσω δ᾽ οὐδὲν σκοπεῖ. 

50. ΕἾον. 63, 15: Εὐριπέδου ᾿Δλεξάνδρου (516 Μ, 5Πηρ]1οἶτον 
ὃ 

ἀλεξαν ιπά., οοίουϊ Ἰθιησηα ὁπη., ΑΔ δἰϊαμι Ἰοσαχ). “ ἤλεγχον --- σκο- 
πεῖ’. Μοίποῖκῖπι5 ἤπιης Ἰοοτιπι οτιπὶ ἔν. 49 Ομ ἢ ἡπιτὴ βαβρι δα. 
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51 

δούλων ὅσοι φιλοῦσι δεσποτῶν γένος, 

πρὸς τῶν ὁμοίων πόλεμον αἴρονται μτθνν, 

510}. ΕἾον. 62, 16: Εὐριπίδου ᾿4λεξανδρου (ἐν ἠδ ψιμα.). “ δού- 
᾽ . . . 

λων μέγαν. ν5. 1 δεσπόται 5οΥ 1 μη ἀπ ΒΈΒΡΊΘΟΟΥ οὐ Βοίο. νϑ. 
« ᾿ -» . . . 

2 τῶν] τον Α. αἱροῦνται ἸὈγ], αἴρονται ΕΣ]Πη5] οἴπι5. 

52 
δούλους γὰρ οὐ 

καλὸν πεπᾶσϑαι χρείσσονας τῶν δεσποτῶν. 
5100. ΕἾἼον. 62, 19: Εὐριπίδου ᾿4λεξάνδρου. “ δούλους ---- δεσπο- 

τῶν". νϑ5. 2 κρείττονας Μ. 

9 

περισσόμυϑος ὁ λόγος, εὐγένειαν εἰ 

βρότειον εὐλογήσομεν. 

τὸ γὰρ πάλαι καὶ πρῶτον ὅτ᾽ ἐγενόμεϑα, 
διὰ δ᾽ ἔκρινεν ἃ τεκοῦσα βροτούς, 
ὁμοίαν χϑὼν ἅπασιν ἐξεπαίδευσεν ὄψιν. τ 
ἴδιον οὐδὲν ἔχομεν" μία δὲ γονὰ 
τό τ᾽ εὐγενὲς καὶ τὸ δυσγενές" 
νόμῳ δὲ γαῦρον αὐτὸ χραίνει χρόνος. 
τὸ φρόνιμον εὐγένεια. καὶ τὸ συνετὸν 
ὁ ϑεὸς δίδωσιν. οὐχ ὃ πλοῦτος. 10 

510}. ΕἾον. 86, 5: Εὐριπίδου (τοῦ αὐτοῦ ΑἹ ̓ “λεξάνδρῳ. “ περισ- 
σύμυϑος -- πλοῦτος". ϑουιρίαγα οὐ τποϑίσιιμι πποουίπιη. ν8. 4 τεχοῦσα 
γᾶ οα., γὰ οἴῃ. ΑΒ. νϑ5. ὅ χϑὼν) χέων Μ. ὄψιν) ἔουίαββο. φύσιν 
ἰθρ. γνϑ. 8 γαῦρον] γαύρων Μ, γαυρῶν Α γι. τη. νϑ. 9 56. τὸ συνε- 

δέδωσιν ἩθυπιδπηυΒ; οαπίάοιῃ τα} ᾽δο ἡτιπὶ τὸ φρόνιμον 
χτέ. Ἐὰν τ ἐς 51η{. 

94 
Η “Ἢ 2 οὐκ ἔστιν ἐν κακοῖσιν εὐγένεια, 

-“Σ-ὅὮ 2 2 ΑΗ» 

παρ᾽ ἀγαϑοῖσι δ᾽ ἀνδρῶν. 
5.10}. ΕἾον. 86, 7: Εὐριπίδου ᾿“λεξάνδρῳ. “ οὐκ --- ἀνδρῶν. ν5. 3 

παρ᾽] ἐπ᾿ οοάοχ γο55. 
90 

΄ "δ ἀντ ος; ΑΣ.,.8 ᾽ 2 ὙΡΎ᾽ 
κακόν τι παέδευμ᾽ ἣν ἂρ εἰς εὐανδρίαν 

-»" 5 3 " " 

ὁ πλοῦτος ἀνθρώποισιν αἵ τ΄ ἄγαν τρυφαί' 
΄ Ν Ν Δ ν 

πενία δὲ δύστηνον μέν, ἀλλ᾽ ὁμῶς τρέφει 
» Ἂ , 

μοχϑοῦντ᾽ ἀμείνω τέκνα καὶ δραστήρια. 
519, ΤἼον. 97, 8: Εὐριπίδου ᾿“λεξάνδρῳ. “ κακόν --- δραστήρια᾽. 
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ΟἸομοη5. ΑἸοχ. βέσοσι. ΙΥ̓ νυ. 64: «χαχὸν οὖν ἦν τι παίδευμ᾽ εἰς 
εὐανδρίαν - τρυφαί᾽ (ν5. 1 οἱ 9) ἐν τῷ ᾿ἡλεξάνδρῳ ὃ Εὐριπίδης πε- 
τὴν, γδν 1. Ἐξ οηι. ιοΡδοὶ οοἄοχ Α. βούλευμ᾽ ὅ1ο"»., παίδευμ᾽ 
ΟἸοι. 4 μοχϑεῖν τ᾿ ἀμείνω εἰ. Οοππρίοι. 

0 
ἄδικον [δ᾽] ὁ πλοῦτος, πολλὰ δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς ποιεῖ. 

5.0}. ΕἾον. 98, 14: Εὐριπίδου ᾿Δλεξάνδρου. “ἄδικον --- ποιεῖ. 
ῬΥΐα5 δ᾽ οἴη. ΜΥ πᾶ. ποεῖ ΜΥΙμά. 

7 Ν 

ἄναξ. διαβολαὶ δεινὸν ἀνθρώποις κακόν" 
ἀγλωσσίᾳ δὲ πολλάκις ληφϑεὶς ἀνὴρ 
δίκαια λέξας ἧσσον εὐγλωσσου φέρει. 

5.00. ΕἼοΥ. 42, 8: Εὐριπίδου ᾿4λεξάνδρου. " ἄναξ ---- φέρει". νϑ5. 
2 οἱ 8 5. ροοίδο οἱ ὮΡ. ῃ. δογε ΟἸθιθη5 ΑἸοχ. ἐόν 1 Ρ. 8340. ν58. 
. ἀγλωσσίᾳ ΟἸομι., εὐγλωσσίᾳ 5:10}. 

58 

ὦ παγκάχκιστοι καὶ τὸ δοῦλον οὐ λόγῳ 
ἔχοντες, ἀλλὰ τῇ τύχῃ κεκτημένοι 

510. ΕἾον. 62, 18: Εὐριπίδου ᾿Δλεξαάνδρου. εὦ-- κεκτημένοι. 
Τιϑιητ δα οοτία δπιοίου τα ποηάππι ὉΠ] αΐα οβί. σν5. 3 τῇ φύσει οἱ. 18- 
ὀΟΌρβτι5. δὲ 1) οΌτδοιιβ. 

ὅ9 
οἴμοι. ϑανοῦμαι διὰ τὸ χρήσιμον φρενῶν, 
ἡ τοῖσιν ἄλλοις γίγνεται σωτηρία. 

ΒΟ. ΕἼοΥ. 88, 30: Εὐριπίδου ᾿Δλεξάνδρου. “ οἴμοι ---- σωτηρία". 
γν5. 2 ἃ ΠΡυϊ, βουῖρϑὶ ἢ οχ Ἐπὶ. Τχοδᾷ. 743 οἱ Μά. 14. 

00 
ἐκ τῶν ὁμοίων οἵ κακοὶ γαμοῦσ᾽ ἀεί. 

Θ100. ΕἾον. 69, 30: Εὐριπίδου ᾿4λεξάνδρου. “ ἐκ --- ἀεί. 

61 
΄“ 
ε 

χρόνος δὲ δείξει σ᾽" ᾧ τεχμηρίῳ μαϑὼν 
ἢ χρηστὸν ὄντα γνώσομαί σ᾽ ἢ κακόν. 

ΟἸΘμθη5 ΑἸΟΧ. δίνοιῃ. ΙΡ. 742: καὶ μὴν Εὐριπίδου μὲν ἐξ 
᾿Ἵλεξάνδρου " χρόνος. -ς κακόν’ ..8.1 σ᾽ δάἀά!άϊε Οτοίϊπι5. γΒ. 2 γνώ- 
σομαί σε ἢ Ἰἰθτῖ, γνώσομαι, σέγ᾽ ἢ ατοξπι. γνωσόμεσϑά σ᾽ ἢ ϑοπηοῖ- 
ἀθυνίητιβ, ΘΡῸ γνωώσομαί σ᾽ ἤτοι τηΔ]1τη. 

602 
μισῶ σοφὸν 

[ντἼ ἐν λόγοισιν, ἐς δ᾽ ὄνησιν οὐ σοφόν. 
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Οὐΐοι ΕἾἼον. 1, 8 Ρ. 41, 9: ἐξ αι “μισῶ --- οὐ σοφόν". Ῥτοθα- 
ὈΠΠον ἐ ἐξ ̓Δλεξάνδρου ΟἹ. ἘΈ ΤῸ ἅτ ν5. ὃ ὄντ᾽ Δα 141 Μ οἰ ποκῖπ5. 
Ῥαρανῖιβ (6111 18, 8, 4: δ00 οα Πποηιΐιθ5 ἰσηαυα οροῦα οἱ ρμῇηοδορῖια 
δρη[ργ16. 

09 
Ἑχάβη. τὸ ϑεῖον ὡς ἄελπτον ἔρχεται 
ϑνητοῖσιν. ἕλκει δ᾽ οὔποτ᾽ ἐκ ταὐτοῦ τύχας. 

ΚΤ0}0. ΕΊοΥ. ΗΙἹ, 8: Εὐριπίδου ᾿Αλεξάνδρῳ. “Ἑκάβη --- τύχας". 
γ9. 3 οὔ ποτ᾽] οὔ πω τ᾽ Α. τύχας ϑιβροοίπη. 

04 

ἄρρητος κόρη 
ἩΘΡγοἾι. 1 Ρ.551: ἄρρητος κόρη" ἡ Περσεφόνη. Εὐριπίδης ᾿Δλεξάν- 

δοα. ΟΥ, Επωτ. ΗΘ]. 1807 οἱ Οδγοῖα. ἔτ. ὅ, 1. 

θῦ 

Ἄαῖτο 1,.ὄ 1,. 7. 89: αριαἃ Μηηίμηη ----- ὅ φμαργορίοῦ Ῥαγίηιν ραϑβίογ 5 
πμης Αἰοχσαπάγιηι νοσαρί ἢ. ἰριυϊαγὶ «πηι νοϊε Μγρίθηι οἱ ροηογο ἔτυ- 
μον. 65 Ἰαρδιι8. πάρι Πιρίρί(ο5 ψιοα αναθοα ροδιμῖί, ἔτυμα 5ιη! ἀρογία. 

ΑΛΚΜΕΒΩΝ Α δὶ Β 

᾿Δλκμέων Ἐπαυὶρἄοηη βου ρβῖθ8θ6, πὸὰ “λκμαίων, ἀοοοί ΒΎΔΙΙ- 
τη ΙΟΙ8 Αποοα. Οχοη. νοὶ]. .Ρ. 857, 4: ᾿ἡλκμέωνας" τὸ ΜΕ ψι- 
λόν. ὡς παρὰ Εὐριπίδῃ ἔχει ἡ χρῆσις. συστείλας τὸ Εἰ φυλάττει τὸ 
4) ὡς κύριον ἐν τῇ γενικῇ ἢ). 1) ἔαῖθ5ο ᾿μαῖπι. 6Ππ1}1 ἀγαγηαία 
πΘβοῖν ΤΟΙ ΠΠΘΆ Μδ18148᾽ Ὁ. 12, "1: καὶ μετὰ “Αἰσχύλον ἐβασί- 
λευσεν αὐτῶν ᾿“κμαίων ἔτη δύο: περὶ οὗ Εὐριπίδης ὃ σοφώτατος 
δρᾶμα ἐξέϑετο. 

Ῥυῖα5 ἄτα, Ζλχμέων ὃ διὰ Ψωφῖδος, βοθῃδθ ΘΟΙΜΠ ἰΒΒΊ1ΠῚ οδί 
ΟἸ πη}. 86, 3. Αὐρυπη. Τὰν. ΑἸοοβί.: ἐδιδάχϑη ὁ ἐπὶ Πλαυκίνου ἄρχοντος 
τὸ λ (πε΄ ὀλ. οἷ. θ᾿ ἀΔοΥἤι5). πρῶτος ἣν Σοφοκλῆς. δεύτερος Εὐριπί- 
δης Κρήσσαις. ᾿Δλκχμαίωνι τῷ διὰ ἹΡωφῖδος, Τηλέφῳ. ᾿“λκήστιδι. 1)6 
᾿γίμο οἷ, Ἡγρῖη. {4}. 78: ᾿Δπερϊίαγαις Οφοϊοὶ οἱ Πμρονηιηθϑίναθ ΤΊιο- 
5 [Πα ΠΙιι5., αὐιριι7., ψιΐ δοῖγοί, δὶ αὐ  ποναβ ορριφρηαίιηι 1586., 86 Ἰη616 
πο γα γιι., ἡΙαφψι οοἰαυῖί 56 ἐοηϑοῖα Πγίρημο σορήιγ δα, Ταϊαὶ Πα. 
ἀγαδίμα ατίοηι τι οι Ἰπιυοϑίϊφαγοί, πιοϑεῖϊδ αι) μι δα φοηιηνῖδ (οῖΐ, οἱ 

μιηογὶ (Ἰοεἶϊ δογογὶ 5σμαθ Πγίρημίας, χμαθ εἰομὶ οἰρίάα ἐοηίμρθηι 9» ΟἹ, 
Απιρμίαγαιδ Αἰεπιαθομὶ βἰϊο 80 ργαθοορῖί πἰ ροϑδί δϑιαηι ηιογίθηι ροΘΉη 8 
α πιαίγο δα ϑογιονοίμγ. χα ρμοδίψμαηι αρια 1) ονα8 ογγὰ 68. εἰθυογ αἴμι8, 
ΑΙομιαθον ἡπθηιοῦ ρμαίγῖα ργαροορίὶ γίρημίοη ηιαίγοηι ϑμαηι ἐμι6} [οἱ]. 

Ἄ) ΙΧ ἄὸ πὰς βουρύθσα Μοϊμπο]εῖτι5. ὐολη. ἡ Ρ. 07, οὐ 440 ΤΟΙ 8 
ΟΠ γβϑοβί. 77, 92 33. οὐ πούβδίι αι {Π|ι| Νέρων Ὀρέστης ᾿λκμέων μη- 

τροκτῦνοι (ΡΙΗΙοβέν. γ. βόρ]. ν. 202, 13 ϑιυοίοη. Νούοη. ὁ. 839. ]Ϊοη. 

85. 61, 106. β6Π0]. Αὐἱβεα, ν. 740). Οἱ, ἔπιν. ἔν, 70. 79. 81] 88 80 86 87. 
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φιίθηι ροδίοα ἔερα 6 Θασαρήαγ μη. ΔΡΟ]]οά. 8, 7, δ: ̓ “λκμαίωνα δὲ μετ- 
ἢλϑεν ἐρινὺς τοῦ μητρῴου φόνου. καὶ μεμηνὼς πρῶτον μὲν εἰς ᾽4ρ- 
καδίαν πρὸς Ὀικλέα παραγίνεται. ἐχεῖϑεν δὲ εἰς Ψωφῖδα πρὸς Φηγέα. 
καϑαρϑεὶς δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿“ρσινόην γαμεῖ τὴν τούτου ϑυγατέρα, καὶ 
τόν τὲ ὅρμον καὶ τὸν πέπλον ἔδωκε ταύτῃ. γενομένης δὲ ὕστερον τὴς 
γῆς δι᾿ αὐτὸν ἀφύρου. χρήσαντος αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ πρὸς ̓ Ἵχελῷον͵. ἀπιέ- 
ναι καὶ παρ᾽ ἐκεῖνον παλινδικίαν λαμβάνειν, τὸ μὲν “πρῶτον πρὸς. Οἰ- 
νέα παραγίνεται εἰς Καλυδῶνα καὶ ξενίξεται παρ᾽ αὐτοῦ. ἔπειτα ἀφι- 
κόμενος εἰς Θεσπρωτοὺς τῆς χώρας ἀπελαύνεται. τελευταῖον δὲ ἐπὶ τὰς 
᾿“χελῴου πηγὰς παραγενόμενος καϑαίρεταί τὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐκεί- 
γου ϑυγατέρα Καλλιρρόην λαμβάνει. καὶ ὃν ᾿ἤχελῴος προσέχωσε τό- 
πον κτίσας κατῴκησε. Καλλιρρόης δὲ ὕστερον τόν τε ὅρμον καὶ τὸν 
πέπλον ἐπιϑυμούσης λαβεῖν καὶ λεγούσης οὐ συνοικήσειν αὐτῷ εἰ μὴ 
λάβοι ταῦτα. παραγενόμενος εἰς Ῥωφῖδα͵ ̓ Δλκμαίων Φηγεῖ λέγει τε- 
ϑεσπίσϑαι τῆς μανίας ἀπαλλαγὴν ἑαυτῷ, ὅταν τὸν ὕρμον εἰς Δελφοὺς 
κομίσας ἀναϑὴ χαὶ τὸν πέπλον. ὃ δὲ πιστεύσας δίδωσι. μηνύσαντος 
δὲ «ϑεράποντος ὅτι Καλλιρρόῃ ταῦτα λαβὼν ἐκόμιξεν, ἐνεδρευϑεὶς 
ὑπὸ τῶν Φηγέως παίδων ἐπιτάξαντος τοῦ Φηγέως ἀναιρεῖται. ΟΥ. 
᾿Π αὐδητιβ Οτδί. δ αταθο. ὁ. 34 γΡ. 100: τί μοι συμβάλλεται πρὸς 
ὠφέλειαν ὃ κατὰ τὸν Εὐριπίδην μαινόμενος καὶ τὴν ᾿Δλκαμαίωνος 
μητροχτονίαν ἀπαγγέλλων : ὡ μηδὲ τὸ οἰκεῖον πρύσεστι σχῆμα. κέχηνε 
δὲ μέγα καὶ ξίφος περιφέρει καὶ κεκραγὼς πίμπραται καὶ φορεῖ στολὴν 
ἀπάνθρωπον. ααΐθι5 γϑυθὶβ τηΐπητιβ ΑἸΟΙΔΘΟμἶβ ῬΟΥΒΟΠΆΙ ΔΡΘΠΒ 
δΙ ΒΉΠΗ ΟΔΥῚ νἹάθαιν. 

᾿Δλκμέωνα τὸν διὰ Κορίνϑου βρθοίαϊ ϑ' ΠΟ] ἢ ΑΥ, ἴδῃ. 67: αἴ δι- 
δασκαλέαι φέρουσι. τελευτήσαντος Εὐριπίδου τὸν υἱὸν αὐτοῦ δεδιδα- 
χέναι ὁμώνυμον (5ϊο, 6, ὁμωνύμως ) ἐν ἄστει Ἰφιγένειαν τὴν ἐν 40- 
λίδι. ᾿Δλκμαίωνα (ἀλαμαίω διονὰ δ), Βάχχας. 1) 6 Δυρυπηθηΐο οἵ. 
ἈΡοΙ]οά. ὃ, 7,1: Εὐριπίδης δὲ φησὶν ᾿Δλχμαίωνα κατὰ τὸν τῆς μα- 
νίας χρόνον ἐχ "Μαντοῦς ἢ) Τειρεσίου παῖ ἴδας δύο γεννῆσαι. ᾿Αμφίλοχον 
καὶ ϑυγατέρα Τισιφόνην. κομίσαντα δὲ εἰς Κόρινϑον τὰ βρέφη δοῦναι 
τρέφειν Κορινϑίων βασιλεῖ Κρέοντι. καὶ τὴν μὲν Τισιφόνην διενεγκοῦ- 
σαν εὐμορφίᾳ ὑπὸ τῆς Κρέοντος γυναικὸς ἀπεμποληϑῆναι. δεδοικυίας 
μὴ “Κρέων αὑτὴν γαμετὴν ποιήσηται. τὸν δὲ ᾿Αλκμαίωνα, ἀγοράσαντα 
ταύτην ἔχειν οὐκ εἰδότα τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα “ϑεράπαιναν. παραγε- 
νόμενον δὲ εἰς Κόρινϑον ἐπὶ τὴν τῶν τέχνων ἀπαίτησιν. καὶ τὸν υἱὸν 
κομίσασϑαι. καὶ ᾿Δμφίλοχος κατὰ χρησμοὺς ᾿Απόλλωνος ᾿Δἀμφιλοχικὸν 
᾽ώργος ὠκησεν. 

Ησαυ Ῥδποδ Παρτηθηΐα αὐ 15 51: ἀγα 5. ὩΘΒΟΙ ΠΏ : ΡΙονίατο 
ΘΏ]ΠῚ Δ ΟΙΟΤΟΒ 5παρ Ποῖτον ᾿Δλκχμαίωνα αἰογπμξ, οἱ βοσέδββο Π1ὰ ὁ διὰ 
Ψωφῖδος οἱ ὃ διὰ Κορίνϑου σγδτητηδίϊοῖβ ἀοθδπίαΣ, ΠΟ Ῥοσίδθ, 4 Θ τὴ 
ἐν ΨΨωφῖδι οἱ ἐν Κορίνϑῳ αϊοίαχτπμι ἔπ1556 ἀρ δεετοτ, 

Ἐ) Οὗ. ΟἸοιμθηβ ΑἸοχ. ϑέγομι. 1 ρ. 829: Τειρεσίας τὲ αὖ καὶ Μαντὼ 
ἐν Θήβαις, ὡς φησὶν Εὐριπίδης. 
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00 

ἥκω δ᾽ ἀτενὴς ἀπ᾽ οἴκων 
ἨργοΝ.. 1 Ρ. ὅ98: ἀτενής. “ἥκω --- οἴκων". Εὐριπίδης ᾿Δλκμαί- 

ὧνι τῷ διὰ Ψωφῖδος (ψοφίδος οο4.} συντείνασα. Ὑοῖθα 5αμὲ ο]ιου 
ὙΙΓΡΊ τη ἴῃ Ρᾶγοῦο ἀϊοία, αποά νἱαϊῦ ΜΘ Κῖπ5. 

07 

οὐδὲ πυνϑάνεσϑε ταῦτ᾽, ὦ παρϑένοι, τἀν τῇ πόλει; 
ΑΥ. Ἐπ. 1802: “οὐδὲ ---- πόλει : ὉἈΌΙ 56[0].: ὁ στέχος παρὰ τὰ ἐξ 

᾿ἡλκμαίωνος Εὐριπίδου. ΑἸοΙηδοοποιὴ τὸν διὰ ἹΨωφῖδος αϊοῖ '᾿Ἔἢγο- 
ὨΟ]ορα ἀοοοί. Εανριά θα νοῦθᾶ ἔουίαβϑθ Αὐ]βίορ δ η 65 τητπιίαν. 

08 
ὁ φόβος, ὅταν τις σώματος μέλλῃ πέρι 
λέγειν καταστὰς εἰς ἀγῶν᾽ ἐναντίον, 
τό τε στόμ᾽ εἰς ἔκπληξιν ἀνθρώπων ἄγει 
τὸν νοῦν τ᾽ ἀπείργει μὴ λέγειν ἃ βούλεται. 
τῷ μὲν γὰρ ἔνι κίνδυνος. ὁ δ᾽ ἀϑῷος μένει. ὃ 

ὅμως δ᾽ ἀγῶνα τόνδε δεῖ μ᾽ ὑπεκδραμεῖν᾽ 

ψυχὴν γὰρ ἀϑλα τιϑεμένην ἐμὴν ὁρῶ. 

ΒΡ» ΕἼΣ; 8. 15: Εὐριπίδου ἀχμ) (οἷο γιμά., Εὐρ. ἐν ᾿ἡλκμήνῃ 
σα. ΒΟμον 5, Εὐριπίδου ᾿Δλκμαίωνος οἱ. (ἰαἸοίοι ἢ -ὃ φύβος --- 
ὁρῶ Τιοοῦμ, οἵα ΑΜ γὙ8.:1 τίς Β τὰς δδδ,  ε ΘΘΕΘΕΙ͂. μέλει} μέλλει 
Βρτθ; ἃ ἐπ᾿ Πρεῖ, εἶς βοα]ροι. 5. ὃ ἀἄγει] ἔχει Ν' πὶ. Ῥε, ἄγχει 5 
Τὴ. ΡΠ. ΥΒ. 3 ἀνθρώπων ἐνθρώσκων οἱ. Μοιηοκῖιι5. ν8. ὅ ἀϑῶος οα., 
ἀϑώιος Μιμά. ν5. δ ὅμως] οὔπως Ἰοροπάτϊπη νἱ οίαν, δεῖ μ᾽ ὑφέλδιέν, 
μεῖν Νιμά., δεῖ γὰρ “ὑποδραμεῖν Β πὶ. ρι., ὑπερδραμεῖν ΒΒ τη. 566. 
γ5. 7 τυϑεμένην] κειμένην Τ) ον οιι5 Ααάνοβ. 2 Ρ. 128, 

09 

μητέρα κατέκταν τὴν ἐμήν, βραχὺς λόγος. 
ἑχὼν ἑκοῦσαν ἢ οὐ ϑέλουσαν οὐχ ἑκών; 

Αὐἱρίοί, Ἐΐ, ἽΝτΟ. ΟΣ Ῥ. 1186 8 13: ὥσπερ Εὐριπίδης εἴρηκε λέ- 
γῶν ἀτόπως “μητέρα -- οὐχ ἑκών. Ὁϊ] ΜΊοΝΔ6Ι] Ἐ)}}]165. [9]. 74 Ὁ: 
παρατίϑεται τὰ τοῦ Εὐριπίδου ἰαμβεῖα ἐχ τοῦ Βελλεροφῶντος (βελλε- 
ροφόντος 64.) εἰς πίστωσιν τοῦ ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσϑαι. ΑἸοΙηδοΟΙΪ5 
6556 Ἰοοίπη να ὙΥ ὁ] οἴου, νβ. 1 κατέχτα ΠΡῚ, κατέχταν ΒοΙΒ5. Υ8. 
2. οὐ ἀα (Ια 10 ὙΥ ΟἹ Εἴκου οὐπὰ ραγαρμναβία, απ ἄκουσαν οὐχ ἑκών πᾶ οί. 

τ0 

μάλιστα μέν μ᾽ ἐπῆρ᾽ ἐπισκήψας πατήρ, 
ὅϑ᾽ ὥρματ᾽ εἰσέβαινεν εἰς Θήβας ἰών. 

Αὐἱβίοι, ἘΠῚ. ΝΊο. 8, 1 Ρ. 11108 38: ἔνια δ᾽ ἴσως οὐκ ἔστιν ἀναγ- 
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κασϑῆναι. ἀλλὰ μᾶλλον ἀποϑανετέον παϑόντι τὰ δεινότατα. καὶ γὰρ 

τὸν Εὐριπίδου ᾿ἀλχμαίωνα γελοῖα φαίνεται τὰ ἀναγκάσαντα μητρο- 

τὴν ὁ πκὰ αθὶ. βοβο]ία [Ὁ]. 89 ": λέγει 7 γὰρ παρ᾽ αὐτῷ “ ᾿ἡλκμαίων 
“ μάλιστα ---- ἰών᾽ διὰ γὰρ τούτων ἐντολὰς τοῦ πατρὸς διηγεῖται ὡς 

ἐντειλαμένου αὐτοῦ (αὐτῷ Ὁ ἀποκτεῖναι τὴν μητέρα καὶ καταρασαμέ- 

νου (χαταρασομένου οα.) αὐτοῦ. εἰ μὴ ἀποκχτείνῃ. ἀκαρπίαν τὲ γῆς καὶ 

ἀτεκνίαν. νϑ. 1 ἐπῆρεν ο. ν8. 3 ὅϑ᾽ ἄρματ ὅϑ᾽ ἄρμα οἵ. 

τΊ 

ὃς Οἰδίπουν ἀπώλεσ᾽, Οἰδίπους δ᾽ ἐμέ, 
χρυσοῦν ἐνεγκὼν ὅρμον εἰς Πὐγὸνς πόλιν. 

5680]. Ῥιμά. Νόοιη. 4 ̓ δ: ᾿Δμφιτρύωνος" ἀντὶ πατρωνυμικοῦ τοῦ 
᾿Δμφιτρυωνιάδου -- ὡς δὲ ((. δὴ) Ὅμηρος λέγει Ὑπερίονος Ἠελίοιο 
ἀντὶ τοῦ Ὑπεριονίδου. καὶ Εὐριπίδης ἡ ὃ -- -πόλιν᾽. οὐ γὰρ ὁ Οἰδί- 
σους ἤνεγκε χϑυσοῦν ὅρμον εἰς ἄργος. ἀλλ᾽ ὁ Πολυνείκης καὶ ἔδωκεν 

᾿Εριφύλῃ. ἔστιν οὖν Οἰδιποδίδης δέ με. ΑἸοΙηδ ΘΟ ΠῸ5 ν οὐβιι5. Δ βου 1- 
Ρ51 ΒΡΠΟΒΙΒ, γ8. 1 5ῖη6 ρορίδρ οἱ ἔα)". πόχη, οχίαϊ ἃ. ὅΠοῃ. περὶ 
βαρβ. καὶ σολοικ. ἴῃ Αποοά. Βοῖ55. νο]. ὃ ρ. 339: περὶ τὰ εἴδη (8. 
σολοικίξουσιν) . ὡς ᾿ Οἰδίπουν ἀπώλεσεν. Οἰδίπους δ᾽ ἐμέ". ὃ σοὶ χρυ- 
σοῦν ὅ910]. Ῥιμᾷ., Οἰδέτουν Αποοά, Βοῖ55. δ᾽ ἐμέ] δέ με ὅ.6110]. ῬΙπά. 

12 

αἷμα γὰρ σὸν μήτηρ ἀπενέψατο 

Αποηγτηιβ ἴῃ Αποοά. Οχοη. γΟ]. ὃ Ρ. 194, 8 ἀ6 ν. αἷμα α15856- 
γθηβ: τοιοῦτον δέ τι δοχεῖ τῷ παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν τῷ διὰ ἱῬωφῖδος 
᾿Ἵλκαμαίωνι" αἷμα γάρ. φησί, σὸν μήτηρ ἀπενίψατο" τουτέστι καϑαορ- 
σει τινὶ τὸν τῆς μητροχτονίας ἀπενίψατο μολυσμόν. Ῥοοίαο γοῦθᾶ πὸη 
ἰπΐθογα. 

᾿ 10 

καί σ᾽ ὦ γεραιέ: τήν τὲ παῖδ᾽ ἣν δῶς ἐμοί, 
γαμβρὸς νομίζει καὶ πατὴρ σωτήρ τ᾽ ἐμός. 

ῬΠοῖϊι Ιμοχ. Ρ. 4810, 7 οἱ ὅπ1α.: πενϑερὰ τῷ νυμφίῳ ἡ τῆς κό- 
ρῆς μήτηρ καὶ σεν ,ϑερὸς ὃ πατήρ" Εὐριπίδης δὲ γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ 
τάξιν. λέγει. ὃ γοῦν ᾿Δλκμαίων τῷ Φηγεῖ φησί " καί --- ἐμός. χα, ἢ 
καὶ σὲ νοὶ] χαΐί σ᾽ Τρ τ], χαῖρ᾽ δὰ. Μοϊποῖκῖας, 5ϊσπί χαῖρ᾽ ὦ γεραιέ Ἐλπιν. 
ΕΠ. 558 αἰχιί. παῖδα μὴ δῶς ῬΙοί., παν μὴ δοὺς ϑ.14., παῖδ᾽ ἣν 
δῶς Γ Σ γ8. 3 νομέίξῃ ἸΙΌΥ]. 

᾿ 714 
ἀργαίνειν 

ΗΡΥ οι. 1 Ρ. 618: ἀργαίνειν" λευκαίνειν. Εὐριπίδης ᾿Δλκμαίωνι 
διὰ Ψωφῖδος (ἀλκμαίονι διὰ. . φίδος 604.) Ἐπιβί. Οα. Ρ. 1430, 62: ἀο- 
γαίνειν τὸ λευκαίνειν παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν ᾿Δλκμαίωνι. 

τπα, ΘΒΆΕΟ. ΡΕΛΟΜΕΝΤΑ. 20 
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Ὁ 

φίλαι φίλαι. 

πρόβατε. μόλε τις ὧδε: ποδαπὸς ὃ ξένος 
Κορίνϑιος ἔμολεν ἀγχίαλος ; 

Απροά. Ῥαν]β. γ0]. 1 Ῥ. 20: πάροδος δέ ἐστιν δὴ χοροῦ γινομένη 
ἅμα τῇ εἰσόδῳ, ὥσπερ --- ἐν ᾿Δλκμαίωνι τῷ διὰ Κορίνϑου "ἡ φίλε --- 
αἀγχίαλος :᾽ νϑ8. Ἰ φίλε φίλε οοα., φίλαι φίλαι Ἡ ΘΠ ΔΗΠΊΙ5. γ8. 2 ὅδε 
οοα., ὧδε Μοϊμποῖκῖι5. ν5. ὃ Κορινϑίοις Ἠδνηδηπιβ. ἄγχιμος οἱ. ΜεοΙ- 
πο κῖπϑ. 

τ0 

ὦ παῖ Κρέοντος, ὡς ἀληϑὲς ἣν ἄρα, 
ἐσθλῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν ἐσϑλὰ γίγνεσϑαι τέχνα, 
κακῶν δ᾽ ὅμοια τῇ φύσει τῇ τοῦ πατρός. 

Θίο. ΕἾον. 90, 2: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) "“Αλχμέωνι (51. ἔϑυϑ ἍΜ, 
δὶ ἀλχμένωι βοΐ ἤνήπει ἀλχμαίωνι ΑὙἸηα.). “ὦῷ παῖ -- "πατρός". 
ὀὕτη γ5. ὃ οἵ. Βυχος Ομ. 2 Ρ. 469: οὐ δεινὸν οὖν κριοὺς ἔμ᾽ ἐχγεν- 
νᾶν τέκνα. ὄρνεις δ᾽ ὁμοίους τοὺς νεοττοὺς τῷ πατρί. ίχα5 ΑἸο- 
Τηϑ ΘΟ 15 510 Ιοοτι5 ἀοοθύ νυ 5115 ῬΥΠΠΏΤΙΒ. 

“-“- 

ἐν δεν 9 

“! 

ὁρᾶτε τὸν τύραννον. ὡς ἄπαις γέρων 
φεύγει" φρονεῖν δὲ ϑνητὸν ὄντ᾽ οὐ χρὴ μέγα. 

Βίοῦ. ΕἾον. 99, 13: Εὐριπίδου ᾿Δλκμαίωνος. “ ὁρᾶτε ---- μέγα. 
Αα ΑἸοτ ΘΟ ἢ ῬΟβίθυΊουθῖὴ 05 ν ούβιι5 σούζα Πἰ ὙΥ 6] οἰκου. 

78 
ἀπαιώνιστον 

Ἡδβυ οι. 1 Ρ. 421: ἀπαιώνιστον" δύσφημον. Εὐριπίδης ἀλλὰ καὶ 

διὰ ἀκορίν (5ἷς οοά., Εὐριπίδης ᾿Δλκμαίωνι διὰ Κορίνϑου ΜΔ11.). 

γυναῖχα καὶ ὠφελίαν 
καὶ νόσον ἀνδρὶ φέρειν 
μέγιστον ἐδίδαξα τὠμῷ λόγῳ. 

στ}. ΕἼον. 60,7: Εὐριπίδου ᾿Ζ“λκμέωνος (δἰ Μ, ἀλκμαίωνος Α.. 
“γυναῖκα --- λόγῳ᾽. γ5. 1 ὠφέλειαν Πρ, ὠφελίαν, Πιπμάουνῆ, Ζοη. 
Τ,6χ. Ρ. 1897: ὠφέλεια" παρὰ δὲ τῷ Εὐριπίδη εὕρηται καὶ ὠφελία. 
γ5. 2 φέρῃ 11Ὀν1. φέρειν δ Δ]οἸκ. νϑ. ϑ μεγίστων ΠΡ], μέγιστον ΒΟ 051. 
αἰπηοίου ϑϑὲ ἀοοϊπηίΐδοιβ. τῶ ἐμὼ Α,, τ΄ ἐμῷ Μ, τοὐμῷ Δ]. 

80 

βροτοῖς τὰ μείξω τῶν μέσων τίκτει νύσους" 



ΑΛΚΜΕΩΝ “207 

ϑεῶν δὲ ϑνητοὺς κόσμον οὐ πρέπει φέρειν. 

510}. ΕἾον. 2), 8: τοῦ αὐτοῦ (»ς. Εὐρ.) ἀλἶ (δῖος οοάοχ Ὑ μπά.). 
“ βροτοῖς ---- φέρειν". 

δ1 

φεῦ φεῦ. τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ πάσχει κακά. 
στο, ΕἾον. 49, 6: Εὐριπί δου ᾿ἡλκμέωνος (οἷς Μ, ἀλχμαίωνος Δ). 

“φεὺ φεῦ --- χκαχα΄. φεῦ φεῦ] φεῦ 56ιη61 Ὑπά. 

82 
ταπεινὰ γὰρ χρὴ τοὺς καχῶς πεπραγότας 
λέγειν. ἐς ὄγκον δ᾽ οὐκ ἄνω βλέπειν τύχης. 

Θ[ο 0. ΕἾον. 959, 94: Εὐριπίδου ᾿Δλκχμαίωνι (ἀλ' Μιπά.). “ ταπεινὰ ““.}}) “5 

-- τύχης". Οἴμη ν8. 1 ὁοιηρᾶγοβ δάθβρ. ἔν. 986. 
89 

τὰ τῶν τεχόντων ὡς μετέρχεται ϑεὸς 
μιάσματα 

σίου. ΕἾον. 79, 15: Εὐριπίδου ᾿Δλκμέωνος (5ἷς Μ, ἀλχμαίωνος ΑἹ. 
“τὰ --- μιάσματα. 

δ4 

εἰ τοῦ τεκόντος οὐδὲν ἐντρέπει πατρός 

Ῥυϊβοίδπαβ Ρ. 1183, 20 (υο]. 2 }Ρ. 306 Καὶ): ΑΠοὶ ἐντρέπομαι τοῦτο 
καὶ τούτου. ---- Ἀμεριρε ἴηι «ΑἸομιαοηα “ἙΙΤΟΥ ΤῈ ΚΟΤΟΟ ΟΥ̓ΔῈΝ 
ἘΝΤΡΕΠΗ ΠΑΤΡΟΟ΄. 16 οοάδθχ ἘΆΤΙΒ, ) ΕΠΟΥ (ρτο ΕΤΟΥΣ) ᾿ιαθού 
γοββίδητβ. Ῥαΐβο τι οαἸα1 τί τοῦτ᾽ ξκδντος οὐδὲν ἐντρέπει πατρός. 

δῦ 
ἢ τί πλέον εἶναι παῖδας ἀνθρώποις. πάτερ, 
εἰ μὴ ἐπὶ τοῖς δεινοῖσιν ὠφελήσομεν ; 

σίου. ΕἾἼον. 79, 98: Εὐριπίδου ᾿4λκαμέωνι (οῖς Μ, ἀλχμαίωνι Α)).. 
“ἢ ---- ὠφελήσομεν -᾽ γ5. 1 ἢ τί [ πλέον] τί πλεῖον ψωλος. 

860 
μέτεστι τοῖς δούλοισι δεσποτῶν νόσου. 

ὃ 
5.100. ΕἾον. 62, 30: Εὐριπίδου ᾿Δλκμέωνος (εἷς Μ, βουσίρι γιπά.). 

“ μέτεστι ---- νόσου’ 

ὸ 87 

ὅστις δὲ δούλῳ φωτὶ πιστεύει βροτῶν. 
πολλὴν πὐεῇ ἡμῖν μωρίαν ὀφλισχάνει. 

5.00. ΕΊΣ. 0.8 Εὐριπίδου ᾿Δλκμέωνος (εἷς Μ, ἀλχμαίωνος 
ἈΥΙα,). “ ἔρος -- ὀφλισκάνει. 

20 
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δ8 

γυναῖκες, ὁρμήϑητε μηδ᾽ ἀϑυμίαν 
σχέϑῃ τις ὑμῶν: ταῦτα γὰρ σκεϑρῶς ὁρᾶν 
ἡμᾶς ἀνάγκη τοὺς νομίζοντας τέχνην 

ΕούΙ 15 ΟἿοβ5. ἩΙρΡοον. Ῥ. 88: σκεϑροτέραν -- ὅτε μὲν ἀντὶ 
τοῦ ἀληϑοῦς. ὅτε δὲ ἀντὶ τοῦ ἀκριβοῦς λογισμοῦ τὸ σχεϑρόν, ὡς καὶ 
Εὐριπίδης ἐν ᾿Δλκμαίωνι φησί “ἡ γυναΐκὲς -- τέχνην᾽. Υ5. 1] ἀτιμίαν 
δπΐο 810 Κ. νβ. 3 σχκεϑρήν 1Ὀγ], σχέϑῃ γ81οΚ. ταύτης ο., ταῦτα οο- 
1665 Ῥδν 18. 2177 οἱ 2651. σκεϑρόβοραν) σκεϑρωβοραν δοᾶδχ Ῥανῖβ. 
2651, σχεϑρῶς ὁρᾶν ὙΆ]ΟΚ. ν5. 8 τέχνην] τι τύχην 160", ὃ 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

Οὐ πᾶπο ἔα] μι τλδυτλον ΑἸΌαμπι ((ὐ. Τ. 6047), ἀτρτπηθη- 
πη ἸρηοΥιηπ5. Ια ππιάθῃξ, 1,1, 4: ργοῖ αἱ ἱηπηιογίαϊος, ἱθηι- 
»έδίαίοηι φιοτιϑηιοα Νορίνγιι5. ἡ οὐδ ποσί ἤας ηιῖδῖ! ργοσιηια! ---- ΠΘΉ 
νϑηίμδ [μῖί, νογιηι Αἰσμηιοηα ΖεγΊρταϊ, 

89 

πολὺς δ᾽ ἀνεῖρπε κισσός. εὐφυὴς κλάδος. 
ἀηδόνων μουσεῖον 

Ἄν, Β,δε, (93: ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἔστι καὶ στωμύλματα χελιδόνων 
μουσεῖα. λωβηταὶ τέχνης. αὐἱϊ 56110].: παρὰ τὰ ἐν ᾿ἀλχαμήνη Εὐριπί- 
δου : πολὺς - μουσεῖον᾽. ΟἸῃ. 40. ΠΟΙῚ. δυάδα ν. χελιδόγων μου - 
σεῖα. ν5.1 ἂν εἷρπε Βοποιόντπη ΕΘ. ἐκ φυῆς Κι. κλάδους εἰ. ΒοΥρΊκῖπ, 
κλάδοις Ἠδνηδηπιι5. γ5. 3 χελιδόνων αὐίο Μοϊποκίαμι ἴῃ σηοῦδξ. Ρ- 
459 ρα. 

90 

οὐ γάρ ποτ᾽ εἴων Σϑένελον εἰς τὸν εὐτυχῆ 

χωροῦντα τοῖχον τῆς δίκης ἀποστερεῖν. 

ΑΥὐν. Ἰέδη. 586: μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ πρὸς τὸν εὖ πράττοντα 
τοῖχον. ΠῚ ὅὍΠ01. (εἶ 14. δ. ταῦτα πρὸς ἀνδρός ἐστι): ὅμοιον τῷ 
ἐν ᾿Δλαμήνῃ Εὐριπίδου " οὐ γάρ ---- ἀποστερεῖν". γ8. 1 εἰς ομη. 5.60]. 
παθοῦ Βαϊά, ν5. 2 δίκης σ᾽ Οτοί5. 

91 

πόϑεν δὲ πεύκης πανὸν ἐξεῦρες λαβεῖν; 

ῬΟΙΠΧ 10, 117: πανός μέντοι καὶ φανός ἡ λαμπάς. ὡς ὅταν φῇ ἐν 
τῇ “λχμήνῃ Εὐριπίδης " πόϑεν --- λαβεῖν ;᾽ 

92 

ἀτρέκεια δ᾽ ἄριστον ἀνδρὸς ἐν πόλει δικαίου πέλει. 
510}, ΕἾον. 48, 22: Εὐριπίδου ᾿“λκμήνης. “ ἀτρέκεια --- πέλει". 

ἀνδρὸς] ἀνέρος σι ταν 
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9 

ἴστω τ᾽ ἄφρων ὧν ὅστις ἄνϑρωπος γεγὼς 
δῆμον χολούει χρήμασιν γαυρούμενος. 

10}. ΕἾἼον. 45. 9: Εὐριπίδου ᾿ἡλκμήνης. “ ἴστω ---- γαυρούμενος. 
ν5. 1 ἴστω τ΄ Α, ἴστω δ᾽ ἃ]. ν5. ἃ κωλύει Μ. 

94 

ἀεὶ δ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κρατοῦσι" ταῦτα γὰρ 

δούλοις ἄριστα: κάφ᾽ ὅτῳ τεταγμένος 
εἴη τις. ἀνδάνοντα δεσπόταις ποιεῖν. 

ϑ.οὉ. ΕἾἼοΥν. 62, 34: Εὐριπίδου ᾿“λκμήνης. " ἀεὶ ---- ποιεῖν". ν5. 2 
καφί τῳ ΔΑ. 

08 

τῶν γὰρ δυναστῶν πλεῖστος ἐν πόλει λόγος. 

5.9. ΕἾοΥ. 45, 7: “4λκμήνη (εἷς Ὑιπᾶ., ΑΜ Ἰοουπι οἱη.). “τῶν 
γὰρ ---- λόγος. 

90 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ηὑγένεια πρὸς τὰ χρήματα" 
τὸν γὰρ κάκιστον πλοῦτος εἰς πρώτους ἄγει. 

Θ.00. ΕἾον. 92, 1: Εὐριπίδου ᾿Δλκμήνη. “ἀλλ᾽ --- ἀγει᾽. ν5. 1 
ἡ εὐγένεια 110γ]. ν5. ῶ πλοῦτος οτη. Α. 

97 

σκαιόν τι χρῆμα πλοῦτος ἢ τ᾽ ἀπειρία. 
5.00. ΕἾοΥ. 93, 15: τοῦ αὐτοῦ (5ς. Εὐρ.) ᾿Δλχμήνης. “ σκαιόν --- 

ἀπειρία". 
98 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ὀρϑῶς ταῦτα. γενναίως δ᾽ ἴσως 
ἔπραξας" αἰνεῖσϑαι δὲ δυστυχῶν ἐγὼ 
μισῶ: λόγος γὰρ τοὔργον οὐ νικᾷ ποτε. 

Θίοῦ. ΕἼοΥ. 99. 16: Εὐριπίδου ᾿Δλπμήνη. “ἀλλ᾽ --- ποτε. ν5. 1 δ᾽ 
δάαιάϊ ΜΙ δῦ. τγ5. 8 λογισμοὺς ν6] λογισμὸς Π|0γ], λόγος Ῥογβοηῃ. 

99 

ἀλλ᾽ εὖ φέρειν χρὴ συμφορὰς τὸν εὐγενῆ. 
ἘΥΒΟΒΣ ῬΟΥ͂Σ 108. 18: Εὐριπίδου ᾿Δλκμήνης. " ἀλλ᾽ ----εὐγενῆ". ἀλλ᾽ 

εὖ] στεορρῶς Μοπ. τηοη. 480. 

100 

τὸν εὐτυχοῦντα χρῆν σοφὸν πεφυκέναι. 
5100. ΕἾον. 45, 12: Εὐριπίδου ᾿Δλχμήνη. “τὸν ---- πεφυκέναι". 

χρὴ ΠΟΙ, χρῆν Μοϊποκίιι. 
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101 

ϑάρσει, τάχ᾽ ἂν γένοιτο: πολλά τοι ϑεὸς 
κἀκ τῶν ἀἕλπτων εὔπορ᾽ ἀνθρώποις τελεῖ. 

Β100. ΕἾοΥν. 111,7: Εὐριπίδου ᾿Δλκμήνης. " ϑάρσει --- πέλει". νϑ5. 
1 πολλὰ τοῖς ϑεοῖς 1101], πολλά τοι ϑεὸς Μιβρι. νβ. ὃ πέλει 1100]. τε- 

λεῖ ΤιοΌθοΚ. 
102 

ἀλλ᾽ ἡμέρα τοι πολλὰ καὶ μέλαινα νὺξ 
τίκτει βροτοῖσιν. 

Βίου. ΕἾον. 98, 39: Εὐριπέδου ᾿Δλκμήνης. “ἀλλ᾽ --- βροτοῖσιν". 
γ5. 3 βροτοῖσιν Νῖμά., βροτοῖς ὀρθίου. 

109 

σοφώτεροι γὰρ συμφορὰς τὰς τῶν πέλας 
πάντες διαϑρεῖν ἢ τύχας τὰς οἴκοϑεν. 

510}. ΕἾἼοΥ. 114, 8: Εὐριπίδου ᾿Δλκμήνης (51. Α, ἀλχμώνης ΜΝ). 
“ σοφώτεροι --- οἴκοϑεν᾽. ν5. 2 διαιρεῖν 011. διαϑρεῖν 410 Κ. 

104 

δεινόν τι τέκνων φίλτρον ἔϑηκεν 
ϑεὸς ἀνθρώποις. 

Β.00. ΕἾἼον. 88, 6: Εὐριπίδου ᾽Δλκμήνη. “ δεινόν --- ἀνθρώποις". 

10ῦ 

ἀμολγὸν νύχτα 
Ηρ 1}. 1 0.281: ἀμολγὸν νύκτα - Εὐριπίδης ᾿Δἀλκμήνῃ (ἀλημήνην 

οοά.), ζοφερὰν καὶ σκοτεινήν. 

ἈΝ ΥΠΠῊ 

(ογγ οπθῖὴ οὐ ΑἸόροι Ἰάθηι ἀγαμπια (101 τ 61] χὶ ΗΠ Θαίμπι5. ΑΥὐ- 
σαπηθηύαιη {τ 41 ΠΎΡΊητι5. {Ἁ}0. 187: Αορ6 (γομοηῖς ἤἰα [ογἨιοϑίδϑίηια 
μην ο580{,. Νορίινγιδ Θαῦν ΟΟΉΙ} 7 0551. χα ὁ (017 05 510,16. 96,671 1γ1- 

Παπίοηι,, ψιθηῖὶ μη δοῖο ραίγ ὁ ημγ 10 εἰρεἱ δα ροηοηείνηι. χη οπηι οα ροδίίιδ 

ο656{. ὄψα υϑηῖί οἱ οἱ ἰας ργαρϑίαθαί. σιαηγι ᾿αδί07) ὀφιαη } 67, 50 Ομ {18 
νἱε τη {ἀπ 6ηη. αἰφη6 λίγ. διι5{π|||.. σι νοϑίο γορία τηεἰνε{ την. Οτιηι ἴηι. ὁαϑαηι 
{5861 αἰτοῦ ἐοπιραϑβίον γοσγαυῖ εἰ δἰψὴ οπεηι Ἰη[αρίθηι εἰοηαγ οί. 1{|{6 οἱ εἰο- 
γιαν]ί 517,16 υοϑϑίθ. σμην ατΐθηι 1)1{07΄ 605. 17.111... Ο550ί, ἡιοῦ τιεὶ {0 7") 

αὐορρογαίΐί Ἴηδίγηία ἐηρογ {5 γοροϑοογοί, 1{|Π6 ατείοηι 0 εἶα οί, “Ομ ΙΘΉ- 
αογί65. «αἰ γοφοηιν ("γομογθηι φοηογημγιι οἱ ἐογ θη Ἂἰ0γ} 0 σΟΟρΟ» γι. {{|6 «πΐθηι 
ψπὶ ἡπζαηπίθηι «ἰογιαίμν «οοορογαί, γοροίογο ἐρηδίσηϊα οοορὴ!. χηαθ οπηι αεὶ- 
Ἰαία ὁ586η| οἱ ἀργηοϑοογοί (ὐγογοη οι 6556 6 νοδίο δοῖδϑα {ΠῚ ᾿͵|όὸ ὅκα Α!0}658, 
ητἰγῖα {ἰηι6η.5. γογὶ ἐηεη]οίμην (οὶ! ἐμ ζαρη θην οὶ ΑἸΟΡ 65 ο580., φιῖὶ {Παηι 
ἡιι8811 α(ἱ ποορην Ἰποϊμαϊ, ἐπ {αγίοην απίοηι ῥ.ΟἹοὶ. χιόηι ἐγ ηι μα γ11- 
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{γἸο)αί. ραδίονοδ τορι ἰπθθη ει μι ιμίθηι δέον) ΘΗ ΠἸΟγε6 5. διε 
εἰθογει πιο θεσαν ὶ, αἰψιο περ ον πορθηηαο οἱ ἱηροδμογμηί ΜΠρ- 
Ροίμοιωι. πόδοιδ σὴν δα {0} [αν οι ἃ Τγούτόπο, (ον οποηι ἐμ! [Ὁ ΕἸ]. 
Πϊρροίποιδ απΐοηι ααἱ Τμθδοιύν υοη γοσηαψηθ αὐία γοσαυνϊ. δπὶ ΤΠοβοιι8 
ἰϊϑονιδ εἰθαϊί, οι. δον οί οιιι Νορίεὶ χἡιηι ο550. προ ἰρδὸ φοημδ ἀπμοοναί. 
Αἰορος αϑΐθηι σοῦ τ Νορίηδ ἐμ Γοπίοηι ἐοηιηυαν 1, ψεὶ δα πον Αἰο- 
}ὲὸς 65 ορη ΟΝ αἰ. ἨΡΡοον. ». ἐδ): ᾿Ἵλόπη το Κερχύονος ϑυγά- 
τὴ. ἐξ ἧς καὶ Ποσειδῶνος δονόδόων ὁ τὴς ̓ Ιπποϑοωντίδος φυλῆς 

ἐπώνυμος . ὡς Ἑλλανικός τε ἐν β΄ ̓ “τϑίδος καὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ ὅμω- 
νύμῳ (ὁμῶ Α΄. ὅμω διίο Ιαοιπαι ΒΟΆῚΙΚ, ὁμωνύμῳ δράματι ΟἹ. 
ΒοΚΊκοι). 

᾿ 100 

ὁρῶ μὲν ἀνδρῶν τόνδε γυμνάδα στόλον 
στείχοντα ϑεωρὸν ἐκ τρόχων πεπαυμένον. 

ΑἸΙΠΟΗ. τ ἉἸΠΠ᾿. νοῦ. Ρ. 187: τρόχους δὲ βαρυτόνως λέγουσι τοὺς 
δρόμους" ἀναγινώσκομεν γάρ; ὡς φησίν . ἐν μὲν (μὲν ἐ ἐν 64.) ᾿“λόπῃ 
Εὐριπίδου " ὁρῶ --- πεπαυμένον᾽". ἐν δὲ Μηδείᾳ ἡ ἀλλ᾽ οἵδε παῖδες ἐκ 
τρόχων πεπαυμένοι ΟΙΘοά. 46). ν5. 1 μὲν ἀνδρῶν] μένανδρον δια 
Μοαγβίθπη. ν8. 3 στείχονϑ᾽ ἑῷον οἱ. θιηάογῆιτ. θα] Θῃη ΒΙΒΡΙΟΔΌΔΥ 
ἀνδρῶν Σιν χῤῥλον στείχονϑ᾽ δρῶμεν (οὐ ν. 1. στείχονϑ᾽ ξώρων) ἐκ 
τρόχων πεπαυμένον. 

107 

. γέμουσαν κύματος ϑεοσπόρου 
πῇ Π, Ρ. 666, 58: κῦμα τὸ γέννημα --- ὡς δηλοῖ παρ᾽ Εὐριπίδῃ 

ἐν Κερκυόνι τὸ “ γέμουσαν --- ϑεοσπόρου᾽ . ἤγουν ἐγκυμονοῦσαν ἐκ 
Ποσειδῶνος. 1014. ρΡ. 1284, 49: ὅτι δὲ κῦμα δριμξωξ καὶ τὸ κατὰ γα- 
στρὸς ἔμβρυον λέγεται --- δηλοῖ Εὐριπίδης ἐν τῷ “γέμουσαν - ϑεο- 
σπόρου᾽. Ἰϑυρί. Θά. γ. 1640, 60: κῦμα καὶ τὸ κύημα. ὡς δηλοῖ καὶ 
Εὐριπίδης. ἐν Κερχυόνι. οὐ τὴν ϑυγατέρα γέμειν ἔφη κύματος ϑεοσπό- 
ρου. τοῦ ἐχ Ποσειδῶνος δηλαδή. 1014. Ρ. 1681, 42: παρὰ τῷ Εὐρι- 
πίδῃ ἔστιν εὑρεῖν ἐν τῷ κατ᾽ αὐτὸν --- Κερκυόνι; ὃ ὅπου λέγει τὴν ἐκεί- 
νου ϑυγατέρα “ γέμουσαν ---- ϑεοσπόρου᾽. 

108 

πλήσας δὲ νηδὺν οὐδ᾽ ὄναρ κατ᾽ εὐφρόνην 
φίλοις ἔδειξεν αὑτόν. 

Ἐπί. Οα. Ρ. 1902.1: Εὐριπίδης ἀνάπαλιν ἔφη ἐν Κερκυόνι ἐπὶ 
φίλου ἀμελαὺς... Ποσειδῶν δὲ ἣν ἐκεῖνος. τὸ πλήσας. -- αὐτόν". οἔ, 
Τδπδί. Οἄ. Ῥ. 1607, 8: κατὰ τὸ ᾿ πλήσας δὲ νηδύν᾽., ὅπερ Εὐριπίδης 
ἐν Κερχυόνι φησὶν ἀντὶ τοῦ ὀγεήραμα ποιήσας. 

109 

γυνὴ γυναικὶ σύμμαχος πέφυκέ πως. 
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Θ.ο 0. ΕἼον. 78, 13: Ἑυριπίδου ᾿Δλόπης υ Α), γυνὴ ττὶ 
πως". 

110 

οὐ μὴν σύγ᾽ ἡμᾶς τοὺς τεκόντας ηδέσω. 
Εἴγια. Μ. ρΡ. 420, 18: ῃδέσϑην σὺν τῷ [, παρὰ τὸ αἰδῶ περισπώ- 

μένον. Εὐριπίδης ᾿Δλόπῃ (ἀλύπῃ δηΐθ 871}.). “οὐ -- ἠδέσω". οὐ 
μὴ δηίθ ῬΟΥΘΟΠΌΠ. 

111 

ἐγὼ δ᾽, ὃ μὲν μέγιστον. ἄρξομαι λέγειν 
ἐκ τοῦδε πρῶτον" πατρὶ πείϑεσϑαι χρεὼν 
παῖδας νομίζειν τ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ εἶναι δίκην. 

5100. ΕἾον. 79, 29: Εὐριπίδου ᾽᾿Δλόπης. "ἐγὼ ---δίκην᾽. Τδοβάοιι γοι- 
5115. 5. 40. ἢ. μβαθοῖ Ουΐομ ΒἼον. δον νιν 11 Ῥ.56, 17. ν5.1 ὃ μὲν] ὅϑεν 
Οτΐομ. γ58. 2 πρῶτον οπι. ΟΥ̓. τ᾽] δ᾽ Οὐ. τοῦτ᾽ εἶναι] τὴν Οὐ. 

112 

τῇ δῆτα μαθεῖν δεῖ γυναικεῖον γένος 

φρενοῦντας; αἱ γὰρ εὖ τεϑραμμέναι πλέον 

σφάλλουσιν ἡμᾶς τῶν παρημελημένων. 

Θ100. ΕἼον. 74, 117: Εὐριπίδου ᾿Δλόπῃ (ἀλύπη Α,, οτι. 4].). “ τέ--- 
παρημελημένων". ν5. 1 γάμον Ἰ10γ]1, γένος Μοϊποκίιθ. νβ. 3 φρο- 
ροῦντας Α, φρουροῦντας ὁθίοτ!, φρεγοῦντας 5οΥρ5]. 

119 
οδησαι 

Ῥποῖ. Τιοχ. Ρ. 815, 18: δδῆσαι" τὸ ὠνήσασϑαι. Εὐριπίδης ᾿Δλόπῃ 
καὶ Κύκλωπι. 

ΑΝΔΡΟΜΈΔΑ 

Τγαίοβι!. Οδἰδϑί. 18: Κηφεύς -- ἦν δέ. ὡς Εὐριπίδης φησίν. «ἰ.- 
ϑιόπων βασιλεύς. ̓ Δνδρομέδας. δὲ πατήρ" τὴν δ᾽ αὑτοῦ ϑυγατέρα δοχεῖ 
παραϑεῖναι τῷ κήτει βοράν, ἣν Περσεὺς ὃ Διὸς διέσωσε. δι᾿ ἣν καὶ 

αὐτὸς ἐν τοῖς ἄστροις. ἐτέϑη ᾿ἀϑηνὰς γνώμῃ. Ἰυϊὰ, 17: ᾿Ανδρομέδα. 

αὕτη κεῖται ἐν τοῖς ἄστροις διὰ τὴν ᾿ἡϑηνᾶν τῶν Περσέως ὄϑλων 

ὑπόμνημα. διατεταμένη τὰς χεῖρας. ὡς καὶ προετέϑη τῷ κήτει: ἀνϑ' 

ὧν σωϑεῖσα ὑπὸ τοῦ Περσέως οὐχ εἵλετο τῷ πατρὶ συμμένειν. οὐδὲ τῇ 

μητρί, ἀλλ᾽ αὐϑαίρετος εἰς τὸ '4ργος ἀπῆλθε μετ᾽ ἐκείνου εὐγενές τι 

φρονήσασα. λέγει δὲ καὶ Εὐριπίδης σαφῶς ἐν τῷ περὶ αὐτῆς γεγραμ- 

μένῳ δράματι. ΟΥ. Ἡγρῖμὶ Ῥοοί. Αρβίγου. 3, ἢ αὐ] Ῥ. 448 »ᾳ. ὅ6}ιο]. 

Ιαἱ. Ασδίϊ ρ. 87 οὐ ὅ8. ῬΙασΊθυ5. τα μππὴ Ῥουβοαυπιπέτιν ΛΔΡο]]οά. 3, 

4, ἃ Ον. Μοι. 4, 662 5ᾳ4ᾳ. Ἡγρίπιι [α}0. 66. ἃ]. νδμηὰ ᾿ἀπαπο 506- 

ῃδ6 Θοιητηΐϑϑαθι {ποεῖ ἀοοοπί 5080]. Αὐ. Ἰδη. ὅ8: τῶν καλλίστων 

Εὐριπίδου δραμάτων ἡ ̓ Αἀνδρομέδα. διὰ τί δὲ μὴ ἄλλο τι τῶν πρὸ 
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ὀλίγου διδαχϑέντων καὶ καλῶν. Ὑψιπύλης Φοινισσῶν ᾿Αντιύπης; ἡ 

δὲ ᾿ἀνδρομέδα ὀγδόῳ ἔτει (οἸ γηιρ. 91, 4) προεισῆλϑεν. οἵ, 5.60]. ΑΥ, 

Αν. 848: καὶ δοῦναι βύγχει φορβάν] παρὰ τὸ Εὐριπίδου ἐξ “νδρομέ-. 

δὰς " ἐχϑεῖναι κήτει φορβάν. ὡς ᾿Δσκληπιάδης τὰ μηδέπω διδαχϑείσης 

τῆς τραγῳδίας παρατιϑέμενος. Αὖνι, 'ΠΊΙΘΒμη. 1060: ᾿Ἢχὼ λόγων ἀντῳ- 

δὸς ἐπικοκκάστρια. ἥπερ πέρυσιν ἐν τῷδε ταὐτῷ χωρίῳ Εὐριπίδῃ καυ- 

τὴ ξυνηγωνιξόμην. αὐὶ 5610]. ἐπεὶ πέρυσιν (ἅππὸ ἀηΐθ ΟἸγτηρ. 92, 

1) ἐδιδάχϑη ἡ ᾿ἀνδρομέδα. 8.61.0]. ΑΥν, 'ΓΊΙοΘμι. 1012: ᾿ἡνδρομέδαν] 

πιϑανῶς - συνδεδίδαχται γὰρ τῇ ̓ Ελένῃ. Ῥτδοβίδπεϊαιη ἀγδιηδιῖβ ν 6] 

ΠῚ ἀτραϊς ααοᾷ ἃ Αὐδίορμαμο οὐσὴ ἴῃ 81115. ΘοΙηοο 115. ὑππι ἴῃ 

'ῬΠΟΒιπ ΟΡ μουϊαχιιβὶβ ἀοαϊία ὁροτὰ τἰἀοίαν, ᾿απάοαι ἔα] πὰ ΑἸοχδη- 

ἄον δἀιιϊναίια [αἰΐ, δἱ νοσὰ δαηδ πὰρ ἰγααὶ ΝΊΘΟΡΙ].. Ατἢ. ΧΗ 
“ὧν κέ 5 - , ᾿΄ ἘῸ Ἢ δ 9 ,: " ΄ ΄ 

Ρ. 87 1) : ὁτι ἐν τῷ τελευταίῳ δείπνῳ αὐτος ὁ “Ἵλέξανδρος ἐπεισόδιόν 

τι μνημονεύσας ἐκ τῆς Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδας ἡγωνίσατο. Νοο ροβίο- 

Υἴογο ἐοηροτο ΠΠῸΒ υ ββπηὶ ἀγαπιαξὶβ σ]ουίδτη οχ ϊποδηι 6586. ΘΟ ΠΠΡῚ- 

γητι5. ΟΧ ἴϊ5. απᾶὸ ἄο ΑΡΔοΥ 15. παυταὺ Ταιοΐδμτιβ 6 ΘΟΉ501.. Π]δῖ, ὁ.1 

γ0]. ὃ Ρ. 3: ἅπαντες γὰρ ἐς τραγῳδίαν παρεκινοῦντο καὶ ἰαμβεῖα 

ἐφϑέγγοντο καὶ μέγα ἐβόων. μάλιστα δὲ τὴν Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδαν 

ἐμονώδουν καὶ τὴν τοῦ «Περσέως δῆσιν ἐν μέρει διεξήεσαν . καὶ με- 

στὴ ἣν ἡ πόλις ὠχρῶν ἁπάντων καὶ λεπτῶν τῶν ἑβδομαίων ἐκείνων 

τραγῳδῶν. 'σὺ δ᾽ ὦ ϑεῶν τύραννε κἀνθρώπων Ἔρως᾽ καὶ τὰ ἄλλα 
μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀναβοώντων. ΟἿ, Ἐπαπαρία5 ἴῃ ΜΑΙ ὅου. νϑὲ. πον. 
0011. 3. Ρ. 375. Εὐπιιρ 61 ἀτγαιηδεϊβ ἀοίογθηι βρθοίδί οουτρίδ 9]ο 588 

ἩΘγΟΙΙ 3. Ρ. 937: περισχαδόν τὸν ὑποκρινόμενον τὸν Περσέα ὡς 
πτωχὸν καὶ φϑισίμορφον. ἀδ αὰο Ἰοοο εἴ. Μοϊποκίαβ Οοπι. 4 Ρ. 702. 
Τιαῖϊο παης ἐαθυ] μὴ οβίθμ 1 ΤΣ 1π|8. 

᾿ 114 
ΑΝΔΡ. ἰῷ νὺξ ἱερά, 

μακρὸν ὡς ἵππευμα διώκεις 
[ἀστεροειδέα] νῶτα διφρεύουσ᾽ αἰϑέρος ἱρὰς 
τοῦ σεμνοτάτου δι᾽ Ὀλύμπου. 

Ατὐ. ΤΊιοβηι. 1068: " ὦ νὺξ -- δι᾿ Ὀλύμπου". τοὶ β6Π011α: ὃ Μνη- 
σίλοχος (παῖς οπῖπι Αὐἰβίορ!απθ5. σουθα ἐὐθι11) ὡς ̓ ἀνδρομέδα. τοῦ 
προλύγου τῆς ᾿ἀνδρομέδας εἰσβολή. ν5. 1---ὃ οχ Επα!ρΙο ἀβουιιαΐαν 
ἴῃ 5980]. ΤΠ θοον. ὃ, 166: ὅτι δὲ ἐπὶ ἄρματος ὀχεῖται ἡ νύξ. Εὐριπί- 
δης “ὦ νὺξ --- νῶτα διφρεύουσα". οἵ. πιεῖ] ΘΒ ] οι Ὗ' Π].. 2), 12: 
ἐμφαίνει ἄδηλον εἶναι τὸν (9) ἐπὶ τῷ μήκει τῆς νυκτός. ὡς καὶ ἡ ̓4ν- 
δρομέδα “ ὦ νὺξ ἕερά ᾽. ν5. 3 ὡς μαχρὸν νυρο, μακρὸν ὡς Βουρκίαδ. 
νβ. ἃ ἀστεροειδέα ἀο]οη ἄπτη σβρίθοῦ. τπὸχ ἱερᾶς Π0 1]. ἘΠαΥΊΡΙ 6 τὴ 
ΟΧΡτθβδὶ Εημπι5. Απαγομηθά. ἤν. 1: (ΠΟΧ)ὴ φμαθ δαυα δαρϊὶ δἰρφηϊίθη 6Ή- 
ἐϑιι5 σοηβοῖἘ ὑϊγίδ. 

115 

τί ποτ᾽ ᾿ἀνδρομέδα περίαλλα κακῶν 
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μέρος ἐξέλαχον. ϑανάτου τλήμων 
μέλλουσα τυχεῖν ; 

Ατὐ. ΤΏ οβι. 1070: ΜΝΗΣ. “τέ ποτ᾽ ἐξέλαχον ; ἙΕΎΡ. μέρος 

ἐξέλαχον; ΜΝΗΣ. “ϑανάτου τλήμων. ΕΥ̓́Ρ. ϑανάτου τλήμων. πὶ 
ΘΘΠΟΠ Ια γν5. 1070: καὶ τοῦτο ἐκ τοῦ προλόγου (Απάτνοιποάδο 56. Ελα1- 
ΡΙ 4686). οὐ 1072: λείπει ᾿ μέλλουσα τυχεῖν". 

110 

ποῖαι λιβάδες. ποία σειρήν 
ΑΥ. Πγ5. 968: ποία ψυχή. ποῖοι δ᾽ ὄρχεις. -ν δ᾽ ὀσφύς: 0] 

5΄6Π01.: παρὰ τὰ ἐξ ̓ Αἀνδρομέδας ̓  ποῖαι --- σειρήν ;᾽ 

117 

φίλαι παρϑένοι, φίλαι μοι 
Ατν. ΤΊΘϑη. 1015: φίλαι παρϑένοι φίλαι. πῶς ἂν ἐπέλϑοιμι καὶ 

τὸν Σκύϑην λάϑοιμι; τἀ] δαύκι τ ομ παρὰ τὰ ἐξ ̓ ᾿νδρομέδας Εὐριπίδου 
“ φίλαι παρϑένοι, φίλοι μοι". τὰ δὲ ἐπιφερόμενα πρὸς τὸ αὐτὸ χφήσι- 
μον. ἰίδατπιο οὐϊδιη γϑυθ]5 πῶς ἂν ἐπέλϑοιμι Ἐπ ρα βαθ 6586 νἱ- 
ἀθηΐαγ ; 4π|4 τηπίανιὶ ΑὙἸδίορ 65. ΤΠ ΘΒΟΙΤΉΤΙΒ. 

118 

προσαυδὼ σὲ τὰν ἐν ἄντροις, 
ἀπόπαυσον ἔασον ᾿7:-- 
χοῖ μὲ σὺν φίλαισιν 

γόου πόϑον λαβεῖν. 

Ατὶ 'ΠΠορτη. 1018: κλύεις ὦ πρὸς Αἰδοῦς σὲ τὰν ἐν ἄντροις . κατά- 
γνευσον - ἔασον ὡς τὴν γυναῖκά μ᾽ ἐλϑεῖν. αοϊ 5.61101.: πρὸς τὴν ἠχὼ 
᾿ἡνδρομέδα ἐγει “ προσαιδουσσαι --- λαβεῖν. οἵ, 5010]. Αν. 'ΠΙΘΒπη. 
1069: εἰσήγαγε κακοστέναχτον τὴν. Ἠχὼ ὃ Εὐριπίδης ἐ ἐν τῇ ἀνδρομέδᾳ. 
ν5. 3 προσαιδουσσαι τὰς οο., πρὸς Αἰδοῦς σὲ τὰν βοάν, προσαυδῶ 
σὲ τὰν ἐν ἄντροις Ἡουτηδηπιι5. ν5. 3 ἀπόπασον οοᾶ., ἀπόπαυσον ϑοϊα- 
160. νβ5. 8. φίλαις να]ρο, φίλαισιν ΒοΥ1ρ051. 

119 

συνάλγησον, ὡς ὁ κάμνων 
δακρύων μεταδοὺς ἔχει 
χουφότητα μόχϑων. 

5ίον. ΕἼοΥ. 118,2: τοῦ αὐτοῦ (50. Εὺρ. ΨΚΌΡΑ “ συνάλγη- 
σον --- μόχϑων᾽. ν5.2 ἔχει τινὰ ΑΒ, τινὰ οχι. οοάοχ πα, [ἴΐὰ τηθ- 
{Ὰππὶ ΟΟΠΡΎΙ οασὴ {ν. 118, 1---ὖ, 

120 

ἄνοικτος ὃς τεχὼν σὲ τὴν 
πολυπονωτάτην βροτῶν 
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μεϑῆκεν “Ἵιτδὰ πάτρας ὑπερϑανεῖν. 
Αν. 'Ποβιι. 1022: ἄνοικτος ὅς μ᾽ ἔδησε τὸν πολυπονώτατον βῃο- 

τῶν. αὶ 6} 10].: παρὰ τὸ τοῦ χοροῦ ἐν “νδρομέδᾳ "ἄνοικτος --- ὑπερ- 
ϑανεῖν". ν. ὃ πατρὸς νι σο, πάτρας 1) πύον. 

121 

ἐχϑεῖναι κήτει φορβάν 
ΑΥν. ἂν. 848: ὡς δεῖ τώδ᾽ οἰμώζειν ἄμφω καὶ δοῦναι δύγχει φορ- 

βάν. αὶ ὅὅ6}|0].: παρὰ τὸ Εὐριπίδου ἐξ ̓ ἡνδρομέδας “ἐκϑεῖναι ---- 
φορβον᾽. ὡς “Τσκληπιάδης τὰ μηδέπω διδαχϑείσης τῆς τραγῳδίας πα- 
τὸῤοθουρ . ὡς καὶ τὸ “σὰ γὰρ ταῦτα πάντα καὶ τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε’ 
κΑςι, Αν. 4 28) παρὰ τὰ ἐκ τῶν μηδέπω βιβαχθειδῶν (Φοινισσῶν φησίν. 
“χαχεῖσε καὶ τὸ δεῦρο. μὴ δόλος τις ἡ (ιν. ῬΊοοπ. 366). Α5616- 
Ρ᾽α θα αἰ  Βγοπ ] ρα ουγανῖ, τὰ οἰ ἤπ χῖθβο Ἰοοπη Δπάτοιηρδο 
0. Ῥιυξαμείτια οδῦ; Γονίαβϑο πυρΊ 65 ΟΡ] ΘΟ] τὴ μη αῖτ5. οϑῦ, οὐιῖτι5 
Ιοοῦσπι Ραγοϊα ΟΧΡΥΘϑβουῖ ΑὙἸΒΓΟΡ Δ Π65. 

122 
Αν. ΤΉ Θβηι. 1029-- 1041: 

δρᾷς: οὐ χοροῖσιν 

οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἡλίκων νεανίδων 1030 
ΤΡ ἕστηκ᾽ ἔχουσ᾽ ; 
ἀλλ᾽ ἐν πυκνοῖς δεσμοῖσιν ἐμπεπλεγμένη 
κήτει βορὰ τ “πρόκειμαι. 
γαμηλίῳ μὲν οὐ ξὺν 
παιῶνι. δεσμίῳ δέ. 1095 
γοᾶσϑέ μ᾽» ὦ γυναῖχες. ὡς 
μέλεα μὲν πέπονϑω μέλεος. 
ὦ τάλας ἐγὼ τάλας, 
ἀπὸ δὲ συγγόνων ἄλλ᾽ ἄνομα 
πάϑεα φῶτα λιτομένα. 1040 
πολυδάκρυτον ᾿Δίδα γόον φλέγουσαν 

οὐ Τ)0Χ ν8. 1047---1058: 

ἰώ μοι μοίρας ἄτεγκτε δαίμων" 
ῶ “ατάρατος ἐγώ: τίς ἐμὸν οὐκ ἐπόψεται 
πάϑος ἀμέγαρτον ἐπὶ κακῶν παρουσίᾳ: 
εἴϑε μὲ πυρφόρος αἰϑέρος ἀστὴρ 1050 
τὸν βάρβαρον ἐξολέσειεν. 
οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀϑανάταν φλόγα λεύσσειν 
ἐστὶν ἐμοὶ φίλον, ὡς ἐκρεμάσϑην 
λαιμότμητ᾽ ἄχη. δαιμονῶν αἰόλαν 
νέκυσιν ἐπὶ πορείαν. 1050 

Ηος οδπίϊοθμη, απο Αὐϊβδέορδηθ9 ΜΉ Β]ΠΟΟΠο Απατοιηθάδθ 
Ῥαγίοβ ἀρϑητὶ ἐεϊναΐε, ΠΊδΧ ΠΏ 8 ΠῚ ῬΆΤΕΘΙ ΘΧ ἘανΙρΙ θᾶ ἰγαροθάϊδ οχ- 
Ῥγθβδαπὶ νἹἀ θέμα, ᾿ΑΎΤΗΝΞ γ5. 1080: πάλιν ἐξ ̓ ἀνδρομέδας. 1084: καὶ 
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τοῦτο ἐξ ᾿ἡνδρομέδας. 1040: “καὶ ταῦτα ἐξ ᾿ἀνδρομέδας. ΜοΥδιι 1031] 
ΑΥβιορ πδη] θυ ψήφων κημὸν οτηἶδὶ, ἰΐθιῃ Τλαυκέτῃ 1088. Ὑ ουβιι5 
1038 51 Απάτοτηθδο ᾿ανὶριάθαθ νθυῦθὰ τϑίουε. τάλαιν᾽ ἐγὼ τάλαινα 
οχρθοίοβ, δου 105] τὰν δύσμορον ἐξολέσειεν. πον ἁιιάθτητι5 δι θῃ 

αα]ἃ ΑὙἸΒΓΟΡ ΝΠ 65. τηπτανις ἀρἤμνθ. τη ν5. 1048 οἵ, 10πν. Απάγο- 
τᾷ ἢ. 888: ἃ κατάρατος ἐγώ. 

128 

ὦ ϑεοί, τίν᾽ εἰς γῆν βαρβάρων ἀφίγμεϑα 
ταχεῖ πεδίλῳ; διὰ μέσου γὰρ αἰϑέρος 
τέμνων κέλευϑον πόδα τίϑημ᾽ "πετέθον. 

ΑΥὐ. ΤΊ Θβιη. 1098: “ὦ ϑεοί --- ὑπόπτερον᾽. ΠΣ Κ6Π0].: εἰς Περ- 
σέα ἐξ᾿ ἀνδρομέδας τρία τὰ πρῶτα. καὶ λοιπὸν ἐπέζευξε τὰ ἑξῆς. Μεϊ- 
ΘΚ 5. Π15. Δα πη ρ ΘΠ 1 ϑπϑρ αίαν σϑυϑπὶ δἀθβροίοῃ Ἐλιβ θ} Ῥ,, 
Ἐς Ρ. 884 }.. 

124 
᾿" 5. 35 ἌΣ πεν τ 
ἔα, τίν᾽ οχϑον τονδ ορῶ περίρρυτον 
ἀφρῷ ϑαλάσσης; παρϑένου τ᾽ εἰκῶ τινα 
ἐξ αὐτομόρφων λαΐνων τυκισμάτων 
σοφῆς ἄγαλμα χειρός. 

ΑΥ. ΊΘβη. 1105: ἔα. τίν᾽ ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ καὶ παρϑένον ϑεαῖς 
ὁμοίαν, ναῦν ὅπως ὡρμισμένην. Ὁ] β΄6Π0116: πάλιν ἐξ ̓ ἀνδρομέδας 
“ ξα ---- εἰκώ τινα (γ5. 1 οἱ 3). Μαχίπηυβ ἴῃ ΠΊΟΏΥ5. ΑΥ̓ΘΟΡ. γοΐ..9 
Ρ. 384 Ο οἱ ἄθονρ. Ῥδοῖνσ τι. 1014. νο]. 1 Ρ. 864 ": αὐτοφυὲς δὲ 
ἄγαλμα φησὶν ὃ γίνεται ἐν ὕλῃ ἀτμήτῳ --- ὡς δηλοῖ καὶ Εὐριπίδης ἐ ἕν 
᾿ἀνδρομέδᾳ “ παρϑένου -- χειρός (ν5. ὃ-4). νβ.3 εἰκῶ] εἰκόνα. Μαχί- 
Π118. παρϑένου --- τινὰ οτι. ῬΟθγ γα. γ8. ὃ αὐτομόρφων] αὐτομόρ- 
φου Ῥδοἤγπι. ἘΘΡ τῶν ΠΟΥ], τυχισμάτων Τὰοοῦ5. Εν] ρ᾽ (θη 
᾿πηϊαύαν Ονιάπι5 Μοί. 4, 675: ΠῚ Ῥαίμ8. 6586{ Ορηδ. ᾧτᾶθ 
ΑὐἹβύορ πᾶηο5 παρθοί. ΟΝ ΥΟΝ ϑεαῖς ὁμοίαν. ναῦν ὅπως ὡρμισμένην, 
οχ Απατοιηθάα ἜΣ Οτὰ 6586 ΠΟ ΟΥΘΑΙ ουπι: ναῦς ὅπως ὡρμισμέ- 
νος αἰχὶ Τὰν. Ηογο. Εἰ, 1094. 

42 

ΠΕΡΣ. ὦ παρϑέν᾽, οἰχτείρω σὲ κρεμαμένην ὁρῶν. 
5 ὧν νὰ 3). “ἈᾺ ΒΩ ͵ 

ΑΝΔΡ, σὺ δ᾽ εἶ τίς ὅστις τοὐμὸν ᾧκτειρας πάϑος; 

ΠΕΡΣ. Περσεὺς πρὸς ΑΙ ναυστολῶν 

ΑΥ. ΤΠ οβιη. 1110: “ ὦ ---- ὁρῶν᾽. 1". 1068: σὺ δ᾽ εἶ τίς ἥτις τοῦ- 
μὸν φκτειρας πάϑος; 1. 1101: Περσεὺς πρὸς ᾿Αργος ναυστολῶν τὸ 
Γοργόνος κάρα κομίζων. Ἰὼχ τὰπιν. Απάγοιποα 05. νούϑιι5 ἀουῖναίοβ 
ο556 ἀΦπάπιηῃ ᾿π 6 ]] χουιηΐ, νρ. 1 οὐ 2 πὶ γ  Οσ τ. ΘΟ ἢ ΧΙ, ν οὐϑῖι 
3. ἀποῖὴ [εἷ5. Δαϊπηροσο πο Δαθαν, ΟΧΟΙδὶ νόθα τὸ Γοργόνος 
κάρα κομίζων Ἰυυῖὸ Ἰοθο ταϊπΐμηο ἀρίδ. 
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120 

ὦ παρϑέν᾽, εἰ σώσαιμί σ᾽, εἴσει μοι χάριν; 
Πϊορ. 1). 4, 39 ἀο Αυοοϑῖδο: καὶ αὐτοῦ Κράντωρ ἐρατικῶς ΗΜ. 

ϑεὶς ἐπύϑε ὅτο τὰ ἐξ ̓Ανδρομ ἔδας 1 ὑριπίδου προενεγχ 
οιν: καὶ ὃς τὰ ἐχόμενα (ἔν. 134) "ἄγου με, ὦ ξένε, εἴτε ὁμῶτ᾽ ἦε 
λεις εἴτ᾽ ἄλοχον". ϑ΄61101. Β1Ν Ἢ 5, 388: εἰδέω χάριν] ᾿Δττικῶς ἀντὶ 
τοῦ ὀφλήσω. ὡς Εὐριπίδης “ ὦ ---- χάριν᾽. δυϊάδαθν. εἴσῃ: Εὐριπί- 
δης “εἰ σωσαιμί σ᾽, ἐξ ᾿ἡνδρομέδας. ὦ παρϑένε, εἴσῃ μοι χάριν; 
εἴσει] εἴσῃ 110γ]. Τ᾽ ἀγοάϊαην Ἰνῖτι5. νουθῖθ Ῥυοάπηΐξ νοῦθὰ ὁοΥαρία 
Πα}: (Οὐπι. 8. Ρ. 318) ἴῃ ὅο]ι0]. ἔὰπιν, Μοά, 473: παρϑενεύσεις ἕξεις 
μοι χάριν. 

121 

σιγᾷς" σιωπὴ δ᾽ ὄπορος ἑρμηνεὺς λόγων. 
στο. ΕἾον. 84,15: Εὐριπίδου ἐν ᾿Δνδρομέδᾳ. "σιγᾷς --- λόγων᾽. 

οἵ, Ον. Μοί. 4, 681: ργίηιο δἱϊοί ἡ πος απαοί ἀρροϊαγο υἱγίηι υἱνσο. 

128 

τὰς συμφορὰς γὰρ τῶν κακῶς πεπραγότων 
οὐπώποϑ'᾽ ὕβρισ᾽, αὐτὸς ὀρρωδῶν παϑεῖν. 

Βίον. ΕἾον. 112, 4: Εὐριπίδου ᾿ἡνδρομέδας (516 Α, ἀνδρομάχη ΝΜ). 
“τὰς --- παϑεῖν". Ὅ00Ρ. ΕἼον. ὅ, 17: Εὐριπίδου. ἐφ το παϑεῖν᾽. 
ῬοΥβοὶ 550 σνϑῦθα ἰοβίαξαν ΑἸΩΠΠΟΜ 5 ψ Ά]ῸΚ. Ρ. 35: ὀρρωδεῖν εὐρήται 
ἐπὶ τοῦ εὐλαβεῖσϑαι. καὶ Εὐριπίδης τὸν Περσέα εἰσάγει λέγοντα ̓  τὰς 
-- παϑεῖν". 

129 

ὦ ξένε, κατοίκτειρόν μὲ τὴν παναϑλίαν, 
λῦσόν μὲ δεσμῶν. 

Ατ. ΤΊ οβιη. 1107: ὦ δεσμῶν. ΑΑ4 Απάατοιηοάδιῃ πᾶθὸ γϑυρα τοῖ- 
{|| ΜΙ ΔΕ. 

130 

μή μοι προτείνων ἐλπίδ᾽ ἐξάγου δάκρυ. 
γένοιτο ἐὰν. δι ὧν δόκησις οὐκ ἔνι. 

5100. ΕἾἼοΥ. ΠῚ, : Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδας. " μή μοι --- ἔνι". ν5.1 
ἐξ ἄδου ἸΌν, ἐὐλνας ΕΗ Εν. ἑλπίδα (46 πὰ βΒουρίαστα οἵ, Ὁ. 
ἘΚ εΐπι» Βεμδά. Θρίβι. Ρ. 8. Μ. οὗ, Αδβοῇ. Ῥγοιῃ, 777: μή μοι προ- 
τείνων κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. ν5. 3 τῶν Ἰ1δγ], τἂν ΜαΒΡΥ. ΡΥΪΟΣ νο- 
5115 Απατομθάδθ, ἃ]ίου Ῥουβοὶ νἹἀθέμν 6586. 

151 

ἀλλ᾽ ἡδύ τοι σωϑέντα μεμνῆσϑαι πόνων. 
510». ΕἾοΥ. 39, 57: τοῦ αὐτοῦ (5.. Εὐρ.) ᾿ἀνδρομέδᾳ. "ἀλλ᾽ -- 

πόνων". Ἐπππάθιῃ γουβαμι χ ἘπιρΙ 6 αθοσιπέ ῬΙαΐ. ΔΓου. Ρ. 680 Ε 
οἱ Μδοοῦ. ὅαι. 7, 3, 9. οὔ. ροσίδϑ οἱ ἴδ. πα. Αποοᾶ, Βοῖβϑβ. νο]. 1 
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Ρ. 159 οἱ Αὐϊβίοί. ἈΠιθί. 1... 11 νΡ. 1870 " 4, ἀδὶ β΄ θμο]1ἃ [0]. 25 Ὁ 89: 
Εὐριπίδου, τὸ ϑητόν. ῬΘϑροπηΐ ΤΙνοπεϊ σεῖο Ρ. ὅδ Ὠ: λέγει που ὴ 
τραγῳδία ὃ ὅτι φέρει πολλὴν ἡδονὴν καὶ τῷ σωϑέντι μεμνῆσϑαι πόνων 
παροιχομένων. οἵ ἘΡΙοἴθίτιϑ ἔν. 1921 γ0]. ὃ Ρ- 105. (ἀπηημηο 40 ἘΡΙοΥΘαΙ 
51} ἰοοῦβ, οἵ. Βοίββοῃ. ἴπ Ομοτίο.. Ρ. 78 54.}): ὡς ἡδὺ τὴν ϑαλασσαν 
ἀπὸ γῆς ὁρᾶν. οὕτως ἡ δὺ τῷ σωϑέντι μεμνῆσϑαι πόνων. Τιαἰΐπα τοα- 
ἀταϊὶ ΟἸοοῦο 46 ΕἾΩ. 3, 823, 105: π66 ηϊαῖθ Μιρταο5 -- δμέαυῖδ Ια ογην 
οδί ργαρίογἝογιηι ρ υβολνς, ἀλλ᾽ Αὐϊβίοι. 51ο., ὡς ῬΙαί. Μδοον. 
Απθοά. Βοῖβ5. τοῦ ΚΟ. (π0]1 ἰδιηθη τὰ ΜΝ, σοι Α) Αὐιϑίοί, Μ δογοῦ., 
τῷ Αποοᾶ. Βοΐβ5., τε τὸν ῬΙαί. σωϑέντα] σωϑέντι Τιοτηΐϑί. Ἑρἰοἱοί. 
Απροά, ΒοΙ55. 

132 

σὺ δ᾽ ὡ τύραννε ϑεῶν τε κανϑρώπων Ἔρως, 
ἢ μὴ δίδασκε τὰ καλὰ φαίνεσϑαι καλά, 
ἢ τοῖς ἐρῶσιν εὐτυχῶς συνεχπόνει 
μοχϑοῦσι μόχϑους ὧν σὺ δημιουργὸς εἶ. 
καὶ ταῦτα μὲν δρῶν τίμιος ϑεοῖς ἔσει, τ 
μὴ δρῶν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ διδάσκεσϑαι φιλεῖν 
ἀφαιρεϑήσει χάριτας αἷς τιμῶσί σε. 

Ατι. ΧῊΠ Ρ. 5661 Β: ἕτερος δέ τις προσέϑηχε τῶν Εὐριπίδου τάδε 
ἐδ δ Ξε τιμῶσί σε᾿. ν8. 1. ὃ παροὶ διοθαθιβ ΕἼον. 64,6: Εὐριπί- 
δου. “σὺ δ᾽ ὦ --- πα θίατάσο ". Απαγομιθᾶδθ 6556 Ἰοοπὴ ἀοορί 68π| 
γ5.1 δῇβονε 1ποϊδη5 (ν]40 βαρτὰ Ῥ. 818). 8.1 τύραννε ϑεῶν τὲ 
ΑἸ.. ϑεῶν τύραννε Τποΐδῃ. ; κάκιστε πάντων ϑεῶν 5100. Ἔρως οπι. 
5.00, γ5. 3 τὰ καλὰ] τὰ καχὰ ν. Ι. ἴῃ 5ΤΟὈ. νβ8. ὃ οἵ 4 ΑἸ Θμδθιιβ 510 
βουρίοβ παθοί: ῃ τοῖς ἐρῶσιν, ὧν σὺ δημιουργὸς εἶ. μοχϑοῦσι μό- 
χϑους εὐτυχῶς συνεκπόνει. οχἸει 5. νυ βαμπαμη ΒΘ ἀΘ1ὴ ΤῊ 6 1π|55] ἄτιοο 
ὅἴοΡαθο, ὉΌΙ ν5. 3. ἢ τοῖς “ἐρῶσιν εὐμενὴς παρίστασο Ιοριίαν. ϊηο 
ΡΓῸ εὐτυχῶς ἐογία556 εὐμενῶς οΟΥΥΙΡ Ομ τη. ν8. ϑεοῖς] ϑεῶν γτο- 
ΒΑ ὈΠΠΙον ΤΠ οΡγάθιι5. τηοὸχ ἔσῃ [ἰὈγ]. ν5. 7 ἀφαιρεϑήσῃ 110]. 

199 

ἄγου δέ μ᾽, ὦ ξέν᾽, εἴτε πρόσπολον ϑέλεις 
εἴτ᾽ ἄλοχον εἴτε δμωίδ᾽ ᾿ 

Ἡονοάϊδηι σ. σχημάτων Ρ- ὅ8, 10 (Ποῖ. τς 8». 603): παρὰ 
τῷ Εὐριπίδῃ εἰσάγεται ἡ  ἀνδρομέδω (ἡ ̓ “ἀνδρομάχη 11011) λέγουσα τῷ 
Περσεῖ “ ἄγου --- ὁμωίδα᾽. οἵ, Τῖορ. 4,29 ΔΠ]δίθμα ἔν, 126. Βαἱ- 
ἄα5: ἄλοχος" γαμετή. Εὐριπίδου ἐξ ᾿ἡνδρομέδ ας “ἄγου μὲ. ὦ ἕένε, 
εἴτε δμωίδ᾽ ἐϑέλεις εἴτ᾽ ἄλοχον". ν8. Ι! ξέν ξεῖν᾽ ἩΠογοΙαμΐ οοαϊοο5 
Ηδνη. οὐ θη. πρόσπολον ϑέλεις] πρὸς ὄλυμπον ἐϑέλῃς Ἡογοά. οοά,. 
Ηδνη. 

194 

ὁρῶ δὲ πρὸς τῆς παρϑένου ϑοινάματα 
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'“ΓΊΒοΥυτ5 περὶ σχημάτων. Ἰὐποῖι. νο]. 8 Ῥ. ὅ76: τοὺς δὲ χρόνους 
ἀλλοιοῦσιν τς ὁποῖόν ἐστι χαὶ τὸ παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ ἐν τῇ ̓ ἀνδρομέδᾳ 
ὁρῶ --- ϑυνάματα᾽. ἀντὶ τοῦ εἶδον. ϑυνάματα οοά., ϑοινάματα 
Βοῖβθ. ῬΡτὸ τῆς βριλβὸθ τὼ Ἰοροπάπμι. ΕὙΠ ΖΒο ἶτι5. οὰπὶ ἰὸς νΟΥΒτι 
οομίπηρὶ ἔν, 940. 

190 
»» Χ ’ Ἢ ’ πᾶς δὲ ποιμένων ἔρρει λεως, 

ὁ μὲν γάλακτος κίσσινον φέρων σκύφος 
πόνων ἀναψυκτῆρ᾽. ὁ δ᾽ ἀμπέλων γάνος. 

Αἴ. ΧΙ γ. 4177 Α ἀο ν. κισσύβιον αἀἰβραίδηβ: Νεοπτόλεμος δ᾽ 
ὃ Παριανὸς ἐν τῳ γλωσσῶν τὸ κίσσινον ποτήριον σημαίνειν παρ᾽ 
Εὐριπίδῃ ἐν ᾿Ανδρομέδᾳ " πᾶς ---- γάνος᾽. Μδογοῦ. δαί. δ, 31, 18: 
Ειιγῖρταϊς αἰοίογίίαίε, τ υἱαδίιι»". φιῖὶ θὰ Απαγοριθάα [5 αἷΐ ἣ πᾶς --- 
γάνος". Ἐλιβί. Οἁ. Ρ. 1682, 9: Εὐριπίδου δὲ τὸ " πᾶς --- γάνος". ν5.9 
σκύφον Μδοτοῦ. Οδέοστμι οἷς ΡΙΜ]οέν. [πη ρ:. 1, 29 Ρ. 404, 19: πολλοὶ 
δὲ οἷ βουκόλοι γάλα ὀρέγοντες καὶ οἴνου ἐπισπάσαι. 

: 190 

οὗ κατ᾽ οἶκον ἀμφὶ δαῖτα καὶ τράπεξαν 

Αποοί. ΒΕΚΚ. Ρ. 8809, 6: ἄγορος χαὶ ἄγοροι. Εὐριπίδης ἢ ΤῊ 
μέδᾳ " οἵ ---- τράπεζαν". “ἰϑίοπες σημαίνει. Τιοοῖ5. τη π 1]π|8 οὐ οοΥ- 
γτιυρίπ5. ἀμφιδέτα οοά., ἀμφὶ δαῖτα ΒΟΚΚΚΟν. ΕΥΤΈΖΒΟΙμτιΒ ΟΣ 
ΤΊ βιη. Ρ. 514 τοιηρίαν!ε: οὗ χατ᾽ οἶκον ἀμφὶ δαῖτα καὶ τράπεξαν [ἐν 
ἀγόροις] «Αἰθίοπες. σημαίνει [δὲ τὴν ἀγοράν]. «111 σημαίνει οχ ἥμε- 
νον οΥἵαη) ραϊδηΐ. 

197 
τέλειος. 

ὅοΠο]. Ῥ]δΐ. Ρ. 916 ἃ 28: ἐκιρνῶντο γὰρ ἐν αὐταῖς (5ο. ταῖς συγνου- 
σίαις) κρατῆρες τρεῖς. καὶ τὸν μὲν πρῶτον Διὸς Ὀλυμπίου καὶ ϑεῶν 
Ὀλυμπίων ἔλεγον. τὸν δὲ δεύτερον ἡρώων. τὸν δὲ τρίτον σωτῆρος -- 
ἔλεγον δὲ αὐτὸν καὶ τέλειον. ὡς Εὐριπίδης ᾿Δνδρομέδᾳ καὶ ᾿Δριστοφά- 
νης Ταγηνισταῖς. 

198 
νεότης μ᾽ ἐπῆρε καὶ σϑένος τοῦ νοῦ πλέον. 

β[0. ΕἼον. 89, 3: Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδας (581. Α, ἀνδρομᾷ γιη- 
40}.). “νεύτης --- πλέον’. Ἐπιπᾶθιηι νϑύϑιμμη 5. [}. π. μαθϑὲ Γπιοῖδ- 
π5 ΝογοΙη. 3 το]. 1 Ρ. 456, πο] ϑράσος ργὸ σϑένος ἸορΊ αν. 

199 
" } " : ): μα Γ 
ἔρωτα δεινὸν ἔχομεν ἐκ δὲ τῶν λόγων 
δ - ᾿ , 3 Ε Ψ᾿ " Ῥῳ," 
ἑλοὺ τὰ βέλτισϑ'. ὡς ἄπιστον ἔστ᾽ ἔρως 

3 » ,ὕ -»" » ΡΩ Ὺ- 

χάν τῷ κακχίστῳ τῶν φρενῶν ἄρχειν φιλεῖ. 

στο. ΕἾον. 64, 7: Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδας. “ ἔρωτα --- φιλεῖ". 
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γ5. 3 ὥστ᾽ ΠΡ], ὡς Ῥίουβομ. ν8. 8 κἀν] καὶ Α. οἰκεῖν οἅ., ἀκεῖν Μ, 
ναρκεῖν Α, δοχήν ΜοΙμοΚιαβ. ὁθίογα πομάτπη οιημθπάαία. Μοῖμο: 
Ἰκ1π|8 Ῥν ὁροϑεε: [δεσπότην] ἐ ἔφωτα δεινὸν ἐ ἔχομεν - οἱ ἀοίηάθ ὡς ἄπει- 
στὸν ἔστ᾽ ἔρως κἀν τῷ χρατίστῳ τῶν φρενῶν ἄρχειν φιλεῖ. 

140 

ὅσοι γὰρ εἰς ἔρωτα πίπτουσιν βροτῶν, 
ἐσθλῶν ὅταν τύχωσι τῶν ἐρωμένων, 

2 " 3 - , ΄, ἤ ς.9 ς » 

οὐκ ἔσϑ᾽ οποίας λείπεται το ηδονῆς. 
ΘΠ ΊΟΥ Ὅ9.; 29: Εὐριπίδου ᾿Ανδρομέδας. “ὅσοι --- ἡδονῆς. 

γ5. ὃ ἔστι ποίας τι ΤῊ ἔσϑ᾽ ὑποίας ῬΗπρκίιΡ. τόϑ᾽ αὶ τοῦϑ᾽ 1 τ], 
τόδ᾽ βου 1ρ51. 

141 

χρήμασιν γὰρ εὐτυχῶ: 
ταῖς συμφοραῖσι δ᾽, ὡς ορᾷς, οὐκ εὐτυχῶ. 

δῖον. ΕἼον. 98, 51: Εὐριπίδου ᾿Ανδρομέδας (ἀνδρομέδου ΑἹ. 
χρήμασιν --- οὐκ εὐτυχῶ᾽. 

142 

ἐγὼ δὲ παῖδας οὐκ ἐρῶ νόϑους λαβεῖν" 
τῶν γνησίων γὰρ οὐδὲν ὄντες ἐνδεεῖς 
νόμῳ νοσοῦσιν: ὃ σε φυλάξασϑαι χρεών. 

Κβ[0ν. ΕἼοΥ, 77, 12: Εὐριπίδου ᾿Ανδρομέδας. “ ἐγὼ --- χρεών᾽. 

γ5.1 ἐῶ 1101], ἐρῶ 5ογρ58ὶ. ν8. 8 ὥς σὲ μά. 8 ΑΒ, ὅ σε ατοίϊι. 

149 
χρυσὸν μάλιστα βούλομαι δόμοις ἔχειν" 
καὶ δοῦλος ὧν γὰρ τίμιος πλουτῶν ἀνήρ, 
ἐλεύϑερος δὲ χρεῖος ὧν οὐδὲν σϑένει. 
χρυσοῦ νόμιξε σαυτὸν οὕνεκ᾽ εὐτυχεῖν. 

ΚΟ. ἘΊου. 91, 20: Εὐριπίδου ᾿Ανδρομέδας. χρυσὸν -- εὐτυχεῖν᾽. 
ν5. 3 ὧν γὰρ] γὰρ ὧν Α. ν5. ὃ δ᾽ ἀχρεῖος ΑΔ}. ν5. 4 σαυτὸν] αὐτὸν 
ΜΨΙμα.  ο55. νουβη 4 ἃ ΒῈ ΡΥ ΊΟΥ 115. 50 Πρ πιπ ΒΒ 1 αίτι5. οϑὲ 
Μαβργανῖιδ. 

144 

αἰαῖ, τί δράσω; πρὸς τίνας στρεφϑῶ λόγους; 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐνδέξαιτο βάρβαρος φύσις. 
Ατὐ. ᾿ΊΙορια. 1128: " αἰαῖ ---- φύσις“. ἸλισρΙάραο Απαγοιμθᾶδθ 6586 

1105 ν Υβιι5. ὁ ἰοοῖ πόχὰ ρχοθὈ]Π1ΐον οἱ, Μαίμαο, οἵ, ΤΥ Ζβ ΟΠ ἶτι5 ἰὴ 
Αὐ, ΓΠΘριη. Ρ. 491]. 

140 

μὴ τὸ ἐμὸν οἴκει νοῦν ἐγὼ γὰρ ἀρκέσω. 
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Ἀττι. δῆ. 105: μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν" ἔχεις γὰρ οἰκίαν. 0] 

Θ61101. (εἴς, Βαἰά, ν, μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει): καὶ τοῦτο παρὰ τὸ ἐν ̓ νδρο- 

μάχῃ (νδρομέδᾳ Μαιι.) “μὴ --- ἀρκέσω". Νιαι Απάτνομιοδο 511 

ν υβα ἀπ ἰταὶ ΤΠ ΖΒ ἶτι5 τὰ Αὐς Τέδῃ. Ρ. 7]. 

140 

ἢ που τὸ μέλλον ἐχφοβεῖ καϑ᾽ ἡμέραν" 
ὡς τοῦ γε πάσχειν τοὐπιὸν μεῖξον κακόν. 

Θτον. ΕἾἼον. 99. 11: Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδα. ἡ που --- κακόν᾽". 

147 
, “᾿ » »Ὕ 

εὐχλειαν ἕλαβον οὐκ ἄνευ πολλῶν πόνων. 
.] Ὗ 9 ᾿ "“ 

στο. ΕἼον. 39. 20: Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδας. “ εὔκλειαν --- πόνων". 

1485 

ὦ τλῆμον. ὡς σοὶ τὰς τύχας μὲν ἀσϑενεῖς 
ἔδωχ᾽ ὁ δαίμων. μέγα φρονοῦσι δ᾽ οἱ λόγοι. 

510}. ΕἾον. 81, 6: Εὐριπίδου ᾿Ανδρομέδας. “ἡ ὦ τλῆμον --- λόγοι᾽". 

149 

οὐχ ἔστιν ὅστις εὐτυχὴς ἔφυ βροτῶν. 
ὃν μὴ τὸ ϑεῖον ὡς τὰ πολλὰ συνϑέλει. 

ὅ100. ΤΊον. 105, 82: Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδας. “οὐκ --- συνϑέλει᾽. 
νβ. 2 ᾧ μὴ οἷ. Ῥογδοπ. ΙωΟοπ πὴ ΘΧΡΘΑΪο. 

150 
τήν τοι Ζίκην λέγουσι παῖδ᾽ εἶναι Διὸς 
ἐγγύς τε ναίειν τῆς βροτῶν ἁμαρτίας. 

ϑ.ο. ἘΠ]..1, 8, 33 Ρ. 118: Εὐριπίδου (ἴῃ οοάϊοο Α λα Ἰαΐιβ 

ΥΟΥ5. 8566. ΩΝ Δρρομίξιν). “τήν τοι --- βροτῶν τιμωρίας. 
Ἐλθ. ΠΟΠΊΘῚ. Ὁ]. Οὐΐοι ΤΕ Ἴου. Ἐλασρ. 16 Ρ. 57, ὃ. Ὑ5. 1 τοὶ 01}. τοι. 
Διὸς ϑ1ον., χρόνου Οτΐοι, εἴς, ἤν. 298. ν58. 3 ἁμαρτίας Οτΐομ,, τείμω- 
ρίας ὅ1ο}. 

ἘΠῚ 

. τὸ δαιμόνιον οὐχ ὁρᾷς 
ὅπῃ μοίρα διεξέρχεται; 
στρέφει δ᾽ ἄλλους ἄλλοσ᾽ εἰς ἁμέραν. : 

ΒιδΌ. ἘΠ].1, 85, 2 Ρ. 166: Εὐριπέδου ᾿Ανδρομέδας. ἔτ μέ. 
ραν. γ5.1 δαιμόνιον] δαιμόνιος Α. νβ8. 3 μοίρα ΥΑ, μοίρας τοί. 
ὁπῃ ποτὲ μοίρας Μοϊμποκίαβ, ὅπη μοῖρά σου ΕὙΙΖΒΟΠπι5. ν8. ὃ στρέ- 
φει] στρέφεις Α. ἄλλως Τῖῦτὶ, ἄλλοσ᾽ Ἡδεϊηδημτι5 οὐ ΕὙΤ Ζβοἶτι5. ἴὰ 
ΑΥ. ΤΉ Θβθηι. Ρ. 497. 

τᾶ, ΘΑΕΔΕΟ. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ, 21 
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152 

ὁ μὲν ὄλβιος ἦν, τὸ δ᾽ ἀπέκρυψεν. 
ϑεὸς ἐκ κείνων τῶν ποτὲ λαμπρῶν 
νεύει βίοτος. νεῦει δὲ τύχα 
κατὰ πνεῦμ᾽ ἀνέμων. 

ἴον. ΒΊΟΥ. 106,17: Εὐριπίδου ᾿Ανδρομέδας. “Ὁ 'μὲν ---- ἀνέμων. 
ν8.1 τὸ] τὸν γα ]οῖν. νβ. 9 ἐκείνων 1ονὶ, ἐκ κείνων ατοῖπιθ. νϑ. ὃ 
βίωτος Μ. 

159 

τῶν γὰρ πλούτων ὅδ᾽ ἄριστος 
γενναῖον λέχος εὑρεῖν. 

510}. ΕἾον. 67, 10: Εὐριπίδου ᾿Φνδρομέδας. “τῶν --- εὑρεῖν ". 

154 

τὸ ζὴν ἀφέντες τὸ κατὰ γῆν τιμῶσί σου. 
κενόν γ᾽ ὅταν γὰρ ξῇ τις, εὐτυχεῖ,  ΘοῚ 

5.10}. ΕἾον. 128, 4: Εὐριπίδου ᾿ἡνδρομέδας. “τὸ ζῆν --- Κρέον’. 
γΆ. 1 ἀφέντες ὀουτπρίθμι. σ5. 3 ὅταν Ὑιμᾷ., ὅτου ΑΒ. τποχ εὐτυχεῖν 
χρεών οΙ. Μυβρτανῖιβ. σογίο δαί Κρέον γιἰοϑύτη απ ἴῃ ἔα θα] δ πο- 
ταΐπθ. ουτδίθπη οϑί. Ζνδρομέδας ἴῃ ᾿Δντιγόνης ταί ππτη 6586. οἷ. 
ΕὙΠΖΒΟΠΠΠΙΒ8. 

15 
ἀγρεύματα 

ἨρυοΠ.. 1 Ρ. 66: ἀγρεύματα: σκῦλα. Εὐριπίδης ᾿Δνδρομέδᾳ (4ν- 
δρομάχῃ οαἰίαν 'ρ80 οοάϊοο ἰανῖο, απὶ ἀνδρόμε .. ργδοθοι). 

150 
2 ΄, 
ἀμείβεται 

Ἡ ργ 6}. 1 Ρ. 369: ἀμείβεται" παραιτεῖται. Εὐριπίδης ᾿ἀνδρομέδα. 
ΚΓ΄ ΠΉΠΠΟΥ οπΐσϑῶ Επυ ῚΡ1ἀ15 τηθηθοπο Εὔγτη. Μ. Ρ. 81, 85. 

ΛΝΤΊΙΊΓΟΝΗ 

Μγίμαμη ἀν ἈΠ] δ 15. Θύιτη. 1556. ἀπ θ 1 [πὶ ΟΡ ΟΙΏΪΗΪ [θα] α ὅορ!ο- 
Ο]65 Ῥυοροβυῖ, ἑοδίαδαι ΑὙΠΒ ΟΡ ΔΘ 5 ΒΡΔΙΜΙΠΆΤΙΟΙΙΒ ἴῃ Ασρῖπη. ὅοΡ]ι. 
Δπίρ.: κεῖται ἡ μυϑοποιία καὶ παρὰ Εὐριπίδῃ ἐν ̓Αντιγόνῃ" πλὴν 
ἐχεῖ φωραϑεῖσα μετὰ τοῦ Αἵμονος δίδοται πρὸς γάμου κοινωνίαν καὶ 
τέκνον τίκτει τὸν Μαίονα ἢ 5080]. ΘΌΡΙ. Δηΐ. 1850: ὅτι διαφέρει 
τῆς Εὐριπίδου ᾿ἡντιγόνης αὕτη. ὅτι φωραϑεῖσα ἐκείνη διὰ τὸν ἀϊμονος 
ἔρωτα ἐξεδόϑη πρὸς γάμον, ἐνταῦϑα δὲ τοὐναντίον. ΟἿ᾽, ἔν, 918 οὐ 210. 

Ἔ) “ἵΐμονα οοἄοχ 1,11... οὐἶπ. ἴῃ ΠἸΔΡρΊηΟ. ἃ} αἰϊὰ δηλ ίατιν. ἢγένητι 

α “ἣν ’ . . . , 

μαΐδον «ὐβογιριποβδο οἷν ΙΔ ουῆπβ, ]αίμονα Τ᾿ αΥνῖβ. Δ ΒΟΥ 51 Μηαίονα. 
οἵ, 1, “4, 394: Μαίων “ϊμονίδης. 
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157 
᾽ Δι λ -" Γι ν᾿. “ 
ἤν ποῦς τὸ μὰ χρας εὐδαίμων ἀνήρ 

ΑΥὐ. ἴδῃ. 182: “ἣν -- ἀνήρ᾽. α01 ΟΠ α: ἐξ ̓Δντιγόνης Εὐρι- 
πίδου. ἔστι δὲ ἡ ἀρχὴ τοῦ δράματος. εὐδαίμων] εὐτυχὴς 1)10 ΟἾν»γ5. 
6Έ, 6. οἱ ὅθ]. Αϑβοῖν. ϑορί. 775, ἀπὸ πίγοσιιο Ἰοθο ροοίδο ΠΟΙ 

οἸ {{{{π|ν. 
105 

εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὐϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. 

ΑΥν. βδμ. 1187: "εἶτ᾽ -- βροτῶν᾽. Ἰὼχ Ἐλπιυρίάοαο Απεέροπδο 
ῬΓΘΪΟΡῸ ΨΟΥΒΙΠ ὁ5560. μοῦ {πηὶ ΛΥϊΒοΡ ἃ ποἹ Ἰοοὶ ΠΟΧΤΙΒ ἄοεοί. Ἰνο- 
5010 πππο νοσγϑτι. ΟἸοαγοῖιβ ΔΠΠ. ΧἼΠ ρ. 594 Ο: εἶτα πάλιν ἐγέ- 
νοντὸ πάντων ἀϑλιώτατοι βροτῶν. ΟἿ. ΟΡδοῦν. οὐἱΐ. ρ. 87. 

159 
ἐπὶ χρυσεόνωτον 
9 ,᾿ὕ ὴ ’ 

ἀσπίδα ταν Καπανέως 

ϑοΠ01. ἴπιν. ῬΊοΘα. 1180: ἀνωτέρω εἶπε “λεύχασπιν εἰσορῶμεν 
᾿Δργείων στρατόν". ἐν δὲ τῇ ᾿Δντιγόνῃ " ἐπὶ ---- Καπανέως᾽". 

100 

νέοι νέοισι συννοσοῦσι τἀφανῆ. 
ἸΟμδ μη 68. Ἰθᾶπι. Ροβὲ ΕΊΌΒ. ἘΠ]. Οαἰδέ. ρ. 706. 19: Εὐριπίδου 

᾿Δντιγόνης. " νέοι ---- τἀφανῆ᾽. 

101 

ἤρων τὸ μαίνεσθαι δ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἔρως βροτοῖς. 
5100. ΕἾον. 64, 4: Εὐριπίδου ᾿Δντιγόνης. “ἦρων ---- βροτοῖς". 

᾿πιημάρθιη νυ ϑυβϑθτη 5. ἴα. ἢ. αἰΐα!1ὲ Ῥ]α Αγ ομτι5. σίου. ΕἼου. 64, 91. 

102 ᾿ 

ἀνδρὸς δ᾽ ὁρῶντος εἰς Κύπριν νεανίου 

ἀφύλακτος ἡ τήρησις. ὡς χἂν φαῦλος ἡ 
τἄλλ᾽, εἰς ἔρωτα πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος" 
ἣν δ᾽ ἂν ἜΜΕΝΟΝ Κύπρις. ἥδιστον λαβεῖν. 

στον. ΕἼον. 68, 4: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνης. ἀνδρὸς --- λαβεῖν". 
γ5. 1 ἐρῶντος ἐπ δῥδίν,ο: ΜαΒρταν 88. γ5. 3 ἄπρακτος ΒΟΥ ΊΡΒΟΥΊΤΗ. 
κἂν γὰρ 1ῦγ], ἣν γὰρ Μδίι., ὡς κἂν ὁρῸ. νϑ8. ὃ τἄλλ᾽ τὰ δ᾽ ἄλλα " 
Ρ᾽. τὰ. ΜΥ1μ4., τά γε Α τὰ. 8560. οἑὲ Β. ἔρωτα] ἔρωτας Α. ν5. 4 ἃ 
προσῆται Κύπρις ποη πηι θιηθη ἀαίδ. 

108 

ἀνδρὸς φίλου ὃὲ χρυσὸς ἀμαϑίας μέτα 
ἄχρηστος. εἰ μὴ κἀρετὴν ἔχων τύχοι. 

Θ10}0. ἘἼον. 93, 18: τοῦ αὐτοῦ (8ς. Εὐρ.) ᾿ἀντιγόνης. “ ἀνδρὸς --- 

ἘΠ 
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τύχοι". 8.1 φίλου ΒΔΠΙΠῚ ΟΝ. Ρυΐο. Υ5. 3 ἄχρηστος ἀχρήστοις ΝΜ. 
ἀχρῆστοι Α. τύχοι Α, τύχη οοἰουῖ: ἔ, ἣν μὴ --- τύχη 166. 

104 

ἄριστον ὠφι κτῆμα συμπαϑὴς γυνή. 
δου. ΕἼον. 8: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνη. ᾿ ξευχϑεὶς γάμοισιν 

οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ πούς ἀλλ᾽ ἕν γ᾽ ἔχει τι ΠΑ ΗΝ ἐν κήδει γὰρ ὧν 
ἐσθλῷ δέδοικε μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. ἙΊοΥ. ᾿Ιπποϑόωντος. 
ἄριστον ;- υ- Τιοτησηδίδ ὑγδηβρομθη ἄὰ 6858 Ἰρᾶϊοι! δον. ΕἼου. 
68, 34: ἱἱπποϑόου. “ ξευχϑεὶς γάμοισιν οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐλεύϑερος ̓. 

10ῦ 

ἄχουσον- οὐ γὰρ οἱ κακῶς πεπραγότες 
σὺν ταῖς τύχαισι τοὺς λόγους ἀπώλεσαν. 

ΤΟ δηπ65 181. ροϑὲ δέου. ἘΠ]. ΘΟ αἰδῇ, ρ. 117, 30: ἐξ ̓ ἀντιγόνης. 
“ἄχουσον --- ἀπώλεσαν". ἘμΊΡΙ αἰ (ΤΟΙ Ἀτ παϑ το Δαιπ απ Ρτο- 
ῬΑ Ό116 οδϑί, δὸ ἐογτίαβϑβο Εὐρ. ᾿Δντιγόνης οουνίσουάτμη. Μαραρμδι 
Ροοία ΒΟρΠΙΟΟΙοπι Απτρ.. 668: οὐδ᾽ ὃς ἂν βλάστῃ μένει νοῦς τοῖς κα- 
κῶς πράσσουσιν. ἀλλ᾽ ἐξίσταται. 

100 

τὸ μῶρον αὐτῷ τοῦ πατρὸς νόσημ᾽ ἔνι" 
φιλεῖ γὰρ οὕτως ἐκ κακῶν εἶναι κακούς. 

510. ἘΊΟΥ..90..1: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνη. “ τὸ ---- κακούς. νϑ. 1 
μωρὸν 1101]. αὐτῷ] αὐτῇ (5ς. ΑμπθροΠΔ6) Ῥγο θα Πἰου Θ᾽ ν θυπα8. 

107 

ἡ γὰρ δόκησις πατράσι παῖδας εἰκέναι 
τὰ πολλὰ ταύτῃ γίγνεται τέκνα πέρι. 

δίο". ΕἼον. 87,1: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνη. “ἡ γὰρ ---- πέρι. νβ.1 
ἅπασι Ἰ1υγὶ, πατράσι (ἰοθπον. εἰκέναι Α΄, ἐοικέναι οοἰον!. νβ8. 3 γένε- 
ται Μ. τέχνα ΑΒ, τέκνων ο(. » πὸ 11}1] Ριοβοϊπλιβ; τοι δ 

ή γὰρ δομεῖ σοι πατράσι παῖδας εἰκέναι; 
τὰ πολλὰ ταύτῃ" γίγνεται δὲ κἀμπαλιν. 

(ϑπογῖιπὶ ν Οὐ βιπτὴ ῬΥΪΌΥ αὶ Οὐ θομί!, Ἡ οιηοηὶ ἃ] λουτιὴ. {τι Υ Ἶπ. 

108 

ὀνόματι μεμπτὸν τὸ νόϑον, ἡ φύσις δ᾽ ἴση. 
510}. ΕἾἼον. 77,10: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνη. " ὀνόματι --- [ἴση᾿. ΟἸ6- 

ἸΏΘΏΒ ΑἸδχ. ϑίχοχῃ, ΥἹ Ρ- 741: καὶ Εὐριπίδου μὲν ἐξ ᾿Αντιγόνης 
“ ὀνύματι ---- ἴση. 

100 
. ἐπ᾿ ἄκραν ἤκομεν γραμμὴν κακῶν. 

510}, ΤΊον, 104,9: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνης. “ ἐπ᾽ ---- κακῶν᾽. 
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170 

οὐχ ἔστι Πειϑοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν λόγος. 
καὶ τρνμᾳ αὐτῆς ἔστ᾽ ἐν ἀνθρώπου φύσει. 

Οὐΐοι ΕἾον. 1.1 Ρ. 41, 8: ἐξ ̓ “ντιγόνης Εὐριπίδου. “οὐκ --- φύ- 
σειῦ. Ἰοπάοτῃ Ὑδεβα 5. Ὁ. ἡ. αὔονί Π᾿ χοίζ. ἴῃ Ποβἱοί. ΟΡ. 156: νυβ.] 
δοϊόαε Αὐι Ἰύδπ. 1591 (αθ] 53.610]. νβ. 1386: τὸ δὲ “οὐκ ἔστι Πειϑοῦς᾽ 
ἐξ ᾿Αντιγόνης Εὐριπίδου) οἱ 5ἴπο [ἀ}. ἡ. Ἡυδο] 465. ΑἸ]ορ, ΠΟΙ. 
ὁ. ὅ9 Ρ. 181 βὅ6[0]. Β 1Π|. 2), 486. 

111 

δεῖ τοῖσι πολλοῖς τὸν τύραννον ἀνδάνειν. 

Β.οὉ. ΕἼον. 48, 4: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνης. ᾿ δεῖ --- ἀνδάνειν. 

172 ΐ 
οὔτ᾽ εἰκὸς ἄρχειν οὔτ᾽ ἐχρὴν ἄνευ νόμου 

τύραννον εἶναι" μωρία δὲ καὶ ϑέλειν 
ὃς τῶν ὁμοίων βούλεται χρατεῖν μόνος. 

ϑίου. ΕἾον. 49, 5: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνης. “οὔτ᾽ εἰκὸς ---- μόνος. 
ν 8.1 εἶναι νόμον Ἰῖδτὶ, ἄνευ νόμων Βοίμῖι5, ἄνευ νόμου Βαάπδμηι. 
γ5. 3 καὶ πέλειν οἱ. Τι. Τα ογῆμ8. " 

173 

οἰκεῖος ἀνθρώποισι γίγνεσϑαι φιλεῖ 
πόλεμος ἐν ἀστοῖς. ἣν διχοστατῇ πόλις. 

δίου. ΕἼον. 48, 21: Εὐριπίδου ᾿Δντιγόνη. " οἰχεῖος ---- πόλις". 

174 

[ωὴ οὖν ϑέλε λυπεῖν σαυτὸν εἰδὼς ὅτι 
πολλάκις τὸ λυποῦν ὕστερον χαρὰν ἄγει 
καὶ τὸ κακὸν ἀγαϑοῦ γίγνεται παραίτιον. 

ϑῖοῦ. ΕἼοΥ. 108, ὃ: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνη. “μὴ --- παραίτιον". 
γ5. 1 ϑέλε] ἔϑελε πού δα, εἰδὼς ΑΜ, εἰδὼς τοῦϑ᾽ Β, ἐογτίαβ56 ἐξει- 
δὼς οατη Ἡθυήδηηο ἰ6Ρ. νϑ8. 3 πολλάκις πολλοῖς Ἡδτϊπαππαβ. γ5. 8 
γίνεται Μ. Τ)αθ1ΐο πππτῃ Ἐν ρ 15 ὮΙ βίῃηΐ νϑύβιιβ, οὐ ἀπθιίαντ ἰδ 
Ποῦτγαθιβ αν. 3 Ρ. 860, 4]. ἴῃ ϑἴοθδοι ΕἼοτ. 108, τπτπ. ἰτρξ τρνηρον 
ὡρῶῦ ΟΥ̓ 61 ΤΘααΙΥΙ: ὃ τοῦ αὐτοῦ (Ι. ὁ. Μοπαπάτῃ " μὴ οὐν --- 
4 Εὐριπίδου ᾿Δντιγόνη ὴ Οὐδεὶς ἐ ἐπὶ σμικροῖσι λύπεῦτοι σοφύς᾽. 9 Χαι- 
θήμονος πειρῶ τύχης ἄνοιαν ἀνδρείως φέρειν᾽. 6 Μενάνδρου " ἄν- 
δρα τὸν ἀληϑῶς --- 

17 

ὅστις δὲ πρὸς τὸ πῖπτον εὐλόφως φέρει 
τὸν δαίμον᾽, οὗτος ἧσσόν ἐστ᾽ ἀνόλβιος. 

βίον. ΕἾον. 108, 18: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνης. “ὅστις --- ὄλβιος". 
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γ5. 1 εὐλόγως Τἴδτῖ, εὐλόφως ΑΥΘΒΟα5, νϑ. 2 δαίμονα δ᾽ οὗτος ΜΙ. 
2 »»Ἤ 5 . 2 αν. Ψ' . 

ἐστιν ὄλβιος 110τὶ. ἐστ᾽ ἀνολβιίος ΘΟΔΠΡΟΥ. 

110 

ϑάνατος γὰρ ἀνθρώποισι νεικέων τέλος 

ἔχει" τί γὰρ τοῦδ᾽ ἔστι μεῖξον ἐν βροτοῖς : 

τίς γὰρ πετραῖον σκόπελον οὐτάξων δορὶ 

ὀδύναισι δώσει; τίς δ᾽ ἀτιμάζων νέκυς, 
᾽ Χ 3 ΄ Ὁ ΄ “ 

εἰ μηδὲν αἰσϑάνοιντο τῶν παϑηματῶν : Ὁ 

Φ.00. ΕἸον. 195, 6: Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνης. «ϑάνατος --- παϑημά- 

των; ν5. 1 ἀνθρώποισιν εἰκέων Α,, ἀνθρώποισιν αἰκεῶν δοιιηοῖάο- 

νῖααθ ῬΏΪΠΟ]. 6 ». ὅ96. ν5. 2 ἐστὶ νι]ρὸ. 

ΤῊ 

ὦ παῖ Διώνης, ὡς ἔφυς μέγας ϑιεὸς, 

Διόνυσε. ϑνητοῖς τ᾽ οὐδαμῶς ὑποστατός. 

ΚΞ μο]. Ῥιπα. ῬΥ.ΙΝ. 5..177: Θυώνῃ τῇ Σεμέλῃ --- εἰσὶ δὲ οἱ καὶ 

τὴν αὐτὴν ΖΔιώνην λέγουσιν. ὥσπερ Εὐριπίδης ἐν ᾿Αντιγόνῃ “ ὦ παῖ 
ς 

. ὑποστάτης᾽". ν5. 3 ὑποστάτης 11Ὀγ], ὑποστατός ΘΟ. ρον. 

178 

Θ6801. Επαν. ῬΆοσα. 1031: τὴν Σφίγγα ὁ Διόνυσος ἔπεμψε τοῖς 
ἷ 

Θηβαίοις. ὡς ἐναντοία λέγειν. ῬΥΟΌΔΌΙ Θ᾽ ὡς ἐν ᾿Αἀντιγόνῃ λέγει οἱ. 

ψυρον ΤΌ. Ῥατνδά, Ρ. 886. 

ΑΝΤΊΟΠΗ 

Ῥγοθαβ ἱπ ὕογρ. ΕΟ]. 3, 35. ρ. 7, 21: Αηιρβιοποηι οἰ Ζειμιη ΜιωῚ- 

ρί(ος5. ο( αρια πος Ῥαριυῖιδ ]ουΐδ θα; Απορα Νιγοιοὶ αἷΐ παίοδ. ΤΟΙ ΘΒ 

ΜΔ] αἴαα Ρ. 49 (οἴ. Οδοτρίαβ Οοάτθη. νο]. 1 Ρ. 44): ὃ γὰρ σοφώτατος 

Εὐριπίδης ποιητικῶς ἐξέϑετο δρᾶμα ὡς ὅτι ὁ Ζεὺς εἰς σάτυρον μετα- 

βληϑεὶς ἔφϑειρε τὴν ᾿Αντιόπην κἀκεῖϑεν ἐγεννήϑη ὁ Ζῆϑος καὶ ὁ 

᾿Δμφίων οἵ μουσικοί. Ἡγρίπυβ ἴα. 8: ἐαάθηι (Απεϊορα) ιν ριαϊϑ, 

γμαηι 8ογῖνη Πηῖι8. Νιῳοίοὶ γορ 8 ὅ) Βοροίία {| ἴα Απιίορα. οἶιι8 [γ7- 

πιαθ νοπίίαίο Πιρρίίογ αὐάμοίις σγαυϊάωηι [όοῖ,. ιιαηὶ ραῖίον Οὐ ρει}. 

νοῖϊοί ργορίον δίμργιηι, να} 5 »ογοσιἴηι Απιορα 60} σ᾽. Ἔαδιι ἦγ) 60- 

ἄοηι Ἰοςο φιο {Πα ρογυοηογαί, Πραρίηι8 (ἴχηπηὸ Ἐροροιιδὴ διομορῖμδ δίαθαί. 

ἐς ηιμϊογοηι αἀνοοίαηι ἀοπῖο πιαίρπιοηῖο 8μ0 ἵμηαῖ. τὰ Νιηοίοιιδ αθρ76 [6- 

γόηβ, οἰην πιογ γ Θίμ 1}Ὰ,60 7γαἰγὶ 80 067" οἰ οφίαιογοηι ηἠιαμααί, οι {μην 

γοηπιηι γοἰϊηχιοθαί, γη16 1) ρι716 Απιίορμα Ἢ) [ογνοί. [υμζιιδ μοϑδί ΠΟ) ΘΉηνι 1ῳ- 

οἰι5 διογογόηι υϑηί. ἱηογ}ὁοίο Πραρ]ιο Απιοραηι νἱποίαηι αὐαμοῖ! ἡνι ΟἹ- 

{παογοηόηι: ραγί φοηυῖηο5 οἱ γοἸϊχμῖ. χιο8 ῥαϑ 0 Υ ο(Ἰμοαυϊ!, Ζοίμιι οἵ 

Απιρϊηοηθηι ποπιίμαυϊ. Απηορα “ἤν θαθ μαογὶ Τῳμοὶ ἀἰαία ὁγαί τη ογμοία- 

8) Τιοροπάπηι ντάθῦιι" οὐδ 8ιμ))) 16 ()711}}} γοἰϊηφιοιαί, πὸ ἱπριώϊονι Αἰ πέϊοράηι 

{ενυοί. 
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{ι. ὁα οὐοαδίοηο αζσία {ἰαθ 56. πιαπααν, αἰονοηί! αἰ {08 808, θα: 
ψιεῖνιι5 Ζοιδιιδ. οὐϊδίηιαρδ {σι θαρι τὸν γοοορὶί. ὧι οὐιίθηι ἰοοιίηι 1) ἢ) 66 
»ὼν" νασολιαίοηθηὶ 1ἀϑονὶ ἐἰδεὸ ({ς τών 0) ἀοίαία 681... ἐδὲ ἀπ οραηι γ ρον αλ 
«(ἰ ηιογίοηι οαϊναδοναί. δοιὰ αὐ οαἀμοαίον!α ραϑίογδ αὐἰοίϊοδούη 68. ΘΟΥ 0} 68 
(ιοιὶ δαὶ ὁ586 ηιαίγοηι διίανι, οοϊορ ον ἐοηϑοσμί φιαίροηι ορὶριογιηί, ΜΠ) ἢ)»- 
οὐν αὐ Ἰαϊλιηὶ Ογμῖνιι5 γοἰϊφαίαηι ποοαμί. ΤΙαρομηι οι. οοο 67,6 νο θη, 
υοίμἶξ ὁο5 ΟΡ 5 οἱ δηιιῖ ἐμ5 51} σι οΟμ θαἴ6))6 ῬΟΘΉΜΜΗ “ριρλιϊοηϊ. 
ΠΟΥ ΔΡο]οά. 8, 8.,ὅ: ᾿ἡντιύπη ϑυγάτηρ ἣν. Νυκτέως" ταύτῃ 
Ζεὺς συνῆλϑεν. ἡ δὲ ὡς ἔγκυος ἐγένετο. τοῦ πατρὸς ἀπειλοῦντος εἰς 

Σικυωνὰ ἀποδιδράσκει πρὸς ̓ Επωπέα καὶ τούτῳ γαμεῖται. Νυκχτεὺς δὲ 
ἀϑυμήσας ἑαυτὸν φονεύει. δοὺς ἐντολὴν “Δύκῳ παρὰ Ἑπωπέως καὶ 
παρὰ ᾿Αντιύπης λαβεῖν δίκας. ὃ δὲ στρατευσάμενος Σικυῶνα χειροῦ- 
ται. καὶ τὸν μὲν Ἑπωπέα χτείνει.. τὴν δὲ ᾿Δντιόπην ἤγαγεν αἰχμάλω- 
τον. ἡ δὲ ἀγομένη δύο γεννᾷ παῖδας ἐν ᾿λευϑεραῖς (ἐλευϑέρῳ ΠΠ00}) 
τῆς Βοιωτίας. οὖς ἐκκειμένους εὑρὼν βουκόλος " ἀνατρέφει.. καὶ τὸν 

μὲν καλεῖ Ζῆϑον. τὸν δὲ ᾿Δμφίονα. Ζῆϑος μὲν οὐν ἐπεμελεῖτο βουφορ- 
βίων. ᾿Δμφίων δὲ χιϑαρῳδίαν ἤσκει δόντος αὐτῷ λύραν. Ἑρμοῦ. ᾿4ν- 
τιόπην δὲ ἠκίξετο ΑΝ καϑείρξας καὶ ἡ τούτου γυνὴ Ζίρκη" λα- 
ϑοῦσα δέ ποτε τῶν δεσμῶν αὐτομάτως λυϑέντων ἧκεν ἐπὶ την τῶν 
παίδων ἔπαυλιν. δεχϑῆναι, πρὸς αὐτῶν ϑέλουσα. οἵ δὲ ἀναγνωρισάμε- 
νοι τὴν μητέρα τὸν μὲν “ύκον κτείνουσι. τὴν δὲ Δίρκην δήσαντες ἐκ 
ταύρου ϑανοῦσαν ῥίπτουσιν εἰς κρήνην τὴν ἀπ᾽ ἐκείνης καλουμένην 
ΖΔίρκην. ΟΥ Κ680]. ΑρΡ. ΒΠοά. 4, 1090. οἱ Οορ μα οι (γάρ. Ηβί, 
8. Ρ. 628 544.) ἂρ. 19}. Μί414]. ρ. 45---49. Ἰανράθαμ ἀἄγάτηα Ῥάῖ]0Ὸ 
δηΐο ΟἸ χτΡ. 98, ὃ. Βόθῃδθ. ΘΟΠΉΠΙΒΒΌ ΠῚ 6556 (ἸΒΟΙΠητι5. ΟΧ 680]. ΑΥ. 
Πα. 58: διὰ τί δὲ μὴ ἄλλο τι τῶν πρὸ ὀλίγου διδαχϑέντων καὶ καλῶν, 
Ὑψιπύλης Φοινισσῶν ᾿Αντιόπης: Ῥαναοπογοροιηδίο Ρορίδπι ἀβάχη 
6556 ἐοβέδίαν ϑΘΠο] 95 (οοά. Ἄφη. 471) Ἐλαν. ἴτυν. 67: καὶ ἐν τῇ ̓ᾶν- 
τιύπῃ δύο χοροὺς εἰσάγει (ἐπεισάγει οο4.}, τόν τε Θηβαίων γερόντων 
διόλου καὶ τὸν μετὰ Δίρκης. ἐρδο νὸν νϑϑερία ἰοοῖββο ῬδοῦνΠΙΙη 
ὁοπίοῖππξ 6 ΟἿο, 46 ΕἾΝ. 1.3. 4: φιιῖς ομΐηι ἰαηῖ ἵγϊηισιι5. ραθΉ6 πΟΉ)1 
Ποηναλο 68ί., φιεὶ Τηγῖὶ οάοαηι απ ηἰοραηι Πασιυϊὶ 5ρεγηαί αἰ γοῖ- 
οἷαί, φιιοα 86 τδάοην Επρὶριαϊς ψαὐι5 ἀοἰοοίαγὶ αἰσαι} Οἵ. Οἷο. ἀθ Τ᾿ν. 
1, 80, 96: μέ 4πηιρμίονι ἀραὶ ᾿εγρίάθηι, τον αρμα Παρσιυΐιηι, χιι υἱίιι-- 
ρογαία ηνιδίσα δαρϊοηίϊαρι ἰαπααί. 

1 2 
Οἰνόῃ 

σύγχορτα ναίω πεδία ταῖς τ᾽ ᾿λευϑεραῖς 

5610]. Α 1. 4,714: χόρτοι δὲ οἵ τριγχοί. ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν 
᾿Δντιόπῃ ̓“ σύγχορτα - ᾿Ἐλευϑεραῖς" (ν5. 3). Εδάριη νἱεἴοβα βουῖρία 

Ἐ) Ὅρδέων αϊοϊδαν. ἃ ΘΟ δ] οπδ ΤῸ}. ΜᾺ]. Ρ. 47 ὁ 48 (Οφάγοη. ρ. 44). 
ΝΟΙΙΘἢ Ἰοοὶ ποῖ: Ζοίμι5. οἱ Διμρμίοη ΘΧΡΟΒΙΝ βηΐ, ἴῃ ΜΔΙΆΪα ΘοΥν ἀρΐτπῃ : 
ἐν τῇ καὺμῃ τῇ λεγομένῃ ῥασϑέᾳ ν. 41, 2. ἐκ τοῦ δέρας ϑέας χωρίου 
Ρ. 47, 



928 ἘΨΕΙΡΙΠΙΒ 

οχίδῃς ἴῃ Εὐοὶ Π. απά. Ῥ. ὅ68, 42. οἔ, ΑΜΟΙ]. 1,.6χ. Ηομ. Ρ. 178: 
αὐλῆς ἐν χόρτῳ -- ὡς Ερυοίδης " σύγχορτα --- ᾿Ελευϑέραις᾽. δίσαθο 
(γ 6] Ροΐϊαβ ἰμίονρο]αῖον ΒΔ Ομ 85) ὙΠΕΡ: ὠνομάζετο δ᾽ Οἰνώνη 

πάλαι ὁμωνύμως δυσὶ δήμοις τῆς ̓Δττικῆς. τῷ τὲ πρὸς ̓ Ελευϑεραῖς “Οἱ: 

νώνῃ ---. ̓ Ελευϑεραῖς᾽ . καὶ μιᾷ, τῶν ἐκ τὴς τετραπόλεως τῆς περὶ Μαρα- 

ϑῶνα, καϑ'᾽ ἧς ἡ παροιμία ᾿ Οἰνώνη τὴν χαράδραν’. ν5. 1 Οἰνώνῃ 
Βέσαθ., Οἰνόῃ Οαβαιῦ. νβ. 2 ναΐω] ναΐειν δέτε. τ᾽ Οἰαβδαθοιαβ, 
δ᾽ Β.τ}. Είγια. Οπα., ρδυθου]δηη οπι. ὅ6Π0]. 1]. ἈΡο]Ποι. Μαί- 
{πα θὰ πποὸ τοϊεα ἰπετίηι Τ1ΟΠ 15 ΟΠ νυ βοβί. 16, 9: πλήν γε τῆς Οἱ. 
νέως τοῦ Πανδίονος -- νόϑου παιδός" ὃ “γὰρ ἐχείνου ̓ νομεὺς ὁ ἐν ταῖς 
᾿Ελευϑεραῖς καὶ ἡ γυνὴ τοῦ νομέως --- εὑρόντες ἐν τῇ ὁδῷ παιδία οὐκ 

εἰδότες, ὅτου ποτὲ ἤσαν ; ἀνελόμενοι ἔτρεφον ὡς αὑτῶν καὶ οὐδὲ ὕστε- 
θον ἑκόντες οὐδέποτε ὡμολόγησαν ὅτι ἀλλότριοι σαν. σὺ δὲ ἴσως καὶ 
τὸν Ζῆϑον καὶ τὸν ᾿ἀμφίονα ἐλοιδόρεις ἂν κτέ. 

᾿ 180 
γοαιαί 

ἨΥΡΟΟΥ. Ρ. 180,7: Ὑσιαί, τῆς Βοιωτίας πόλις. ἧς μνημονεύει 
καὶ Εὐριπίδης ἐν ᾿Αντιόπῃ. σΊθριι. ὕνγζ. ν. ΟΕ Ὁ: Ὑρία -- ̓Ησίοδος 
δ᾽ ἐν Ὑρίᾳ τὴν ᾿Δντιόπην φησὶ γενέσϑαι. Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Ὑσιαῖς (ἐν 
ὑσίᾳ ΤὈγ], οοτοχὶῦ Ὑ416Κ.). 

181 

τὸν μὲν κικλήσκει Ζῆϑον ἐζήτησε γὰρ 
τόχοισιν εὐμάρειαν ἡ τεκοῦσά νιν. 

Βέστῃ. Μ. Ρ- ΗΠ, 12: “Ζηῆϑος εΞ- ὅτι ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐζήτει εὐμα- 
ρῶς τεκεῖν αὐτόν, ὡς φησὶν Εὐριπίδης " τὸν μὲν -- νιν. ἀὉ1Ὰ κέκλη- 
ὅκε δπίθ ὙΆ]οῖς. Εύγια. πιά. Ρ. 280, ὅ7 βῖνο Τίγιῃ. ᾿οοᾷ. δον. : 
Ζὴ ϑος" Εὐριπίδης σαφῶς ἐτυμολογεῖ ἐν ᾿Δντιόπῃ " ζητῆσαι γὰρ τόκοι- 
σιν εὐμάρειαν ἡ τεκοῦσα γυνή. 

182 

“παι ΜΝ. }.92, 34: λέγει δὲ Ἐὐριπίδης ὁ τραγικὸς ἐτυμολογῶν 
τὸ ᾿Δμφίων, ὅτι ᾿ἀμφίων ἐκλήϑη παρὰ τὸ παρὰ τὴν ἄμφοδον ἤγουν 
παρὰ τὸ παρὰ (ἀμφὶ οἷ. ἘὙΪΖ56 15) τὴν ὁδὸν γεννηϑῆναι. οἵ, Ἡγ- 
σἴητιβ ἔα}. 7: ἀοῖου θάμ ( ΑΜΕΙΟΡ 1) ἦη ἦρ80. ὑῖυϊο ΘΟΘρἿ! ρα» μη, δα]. 
{103 »αβίογοβ. }7γ 8185 δαἰπμοαγμηί οἵ αρρεϊϊαχηί Ζοιμοι ἀπὸ τοῦ ζητεῖν 

τόπον, αἴίογιι απίθην Αηιρ]οηόηι ὅτι ἐν διόδῳ ἢ ὅτι ἀμφὶ ὁδὸν αὐτὸν 
ἔτεκεν. ῬΟΥ ΟΥ̓ ΒΔΠῚ Οὐ ΠΟ] ΟΡ Δ Τη τ Δοι ΑΥδίορΠ απο (ὐὐπι. 2 Ρ. 1088: 
ἤάμφοδον ἐχρῆν αὐτῷ τεϑεῖσϑαι τοὔνομα. 

189 

λαμπρός 9᾽ ἕκαστος κἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται 
νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρᾶς τούτῳ μέρος, 
ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὦν. 

ῬΊαί. Θοτρ. Ρ. 484. Ε: συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Εὐριπίδου: λαμπρός 
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τ᾽ ἐστὶν ἕκαστος ἐν τούτῳ -χἀπὶ τοῦτ᾽ ---- ὦν. ἀὉ]᾽ β΄ο.01. γ». 911 ἃ 

40: τὰ ἰαμβεῖα ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐξ ̓ Αντιόπης τοῦ δράματος Πὺριπίδου ἐκ 

τῆς Ζήϑου ῥήσεως πρὸς τὸν ἀδὲ ελφὸν ᾿“μφίονα. ΝΑΙοΪςοπαγῖτι5 ἐν τού- 

τῷ γὲ τοι | λαμπρός '᾽ ἕχαστος Ροο αὐ ΟἸΧΊΘ50 οομ οἷ. Αὐϊβίοί. 

ἘΠιοῖ. 1. 11 Ρ. 1371 "81: ὥσπερ καὶ Εὐριπέδης φησί : κἀπὶ τοῦτ᾽ --- 

βέλτιστος ὧν". ῬΙαΐο ΑἸοεῖν. 11 γ. [40 Α΄: φιλοτιμούμενόν τὲ καὶ γνέ- 

μοντὰ τὸ πλεῖστον τῆςς πολιτείας τούτῳ μέρος, «ἵν᾽ τς κράτιστος ὦν 

(ν5. 8). ΡΙαι. Μον. Ρ. 514. ΑΔ: φίλαυτος γὰρ ὧν καὶ φιλόδοξος ὃ τοι- 

οὔτος “ νέμει τὸ “πλεῖστον --- κράτιστος ὦν (να. ὃ οἵ 8). ΡΊαΙ. Μον. 

»- 680 Β: οὐ γὰρ πράττων μόνον ἕκαστος οὐδὲ διημερεύων. ὡς Εὐρι- 
πίδης φησίν. ἀλλὰ καὶ διαλεγόμενος. “ἵν᾽ -- κράτιστος ὦν᾽ (5. 8), 
ἡδέως διατίϑεται. ΡΊαΐ. Μον. Ρ. 45 Β: χϑὴ καὶ πρὸς τὴν τοῦ λέγον- 
τος ἐμπειρίαν ἢ φυσικὴν δύναμιν ἡρμοσμένον. ἐν οἷς αὐτὸς ἕ ἑαυτοῦ 
κρατιστός ἐστι. ποιεῖσϑαι τὰς ἐρωτήσεις. νε. 3 τὸ πλεῖστον ἡμέρας 
τούτῳ] ἑκάστης ἡμέρας πλεῖστον Ατἱδίοί. νϑ8. ὃ τυγχάνῃ ΡΙαί. Μονσ. 
Ρ.- 5814. Δ. βέλτιστος ῬΙαίο Οοτρ. οἱ Αὐϊβίοι,, χράτιστος Ῥ]αΐ. ΑἸΟΙ}. 
οὐ ῬΙαἴαγοτι. 
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μοῦσάν τιν᾽ ἄτοπον εἰσάγεις. ἀσύμφορον, 
ἀργόν. φίλοινον. χρημάτων ἀτημελῆ. 

Π)1Ὸὸ ΟἸνν5. τ18, 10: πολὺ γὰρ ἂν εἴην τοῦ Ζήϑου φαυλότερος τοι- 
αὕτα ἐπιτιμῶν. ὡς ἐκεῖνος ἐνουϑέτει τὸν ἀδελφόν, οὐκ ἀξιῶν φελοσο- 
φεῖν αὐτὸν οὐδὲ περὶ μουσικὴν διατρίβειν ἐάσαντα τὴν τῶν ἰδίων ἐπι- 
μέλειαν" ἔφη δὲ αὐτὸν ἀτοπόν τινα καὶ ἀσύμφορον μοῦσαν εἰσάγειν" 
ὥσπερ ἂν τυχὸν εἴποι τις καὶ σὲ τοιαύτην προῃρῆσϑαι πρᾶξιν. οὐκ 
ἀργὸν οὐδὲ φίλοινον οὐδαμῶς, χρημάτων ΜΡΆΕΟΡ τῶν αὑτοῦ ἀτημελῆ 
ἴσως" χαὶ νὴ Δία λέγοι ἂν καὶ τόδε τὸ ἔπος "ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοι- 
κήσεις δόμοις’ (ἢ. 188, 6): βοχίαβ πρὶν, Ρ. 754,8: λέγοντες τοὐναν- 
τίον αὐτὴν ἀσύμφορον εἶναι καὶ “ἀργήν, φίλοινον. χρημάτων ἀτημε- 
λὴ᾽. νϑ. 1 τοϑαις ῬΟΥΒΟΠΙΙΒ. ἀσύμφορον 1.10 ΟἸμ-., ἀσύμφωνον 
Θοχεὶ ΠΟΥ]. ν5. 3 ἀργόν Ὁ 1ο ΟἸν., ἀργήν ϑοχίαβ. 

180 
εὐνς͵ ἀμελεῖς ὧν [σε φροντίζειν ἐχρὴν ἢ 
ψυχῆς [ἔχων γὰρ] ὧδε γενναίαν φύσιν 
γυναικομίμῳ διαπρέπεις μορφώματι 

, νον, κοῦτ᾽ ἂν ἀσπίδος κύτει 

ἰὀρϑως] ὁμιλήσειας οὔτ᾽ ἄλλων ὕπερ Ὁ 
νεανικὸν βούλευμα βουλεύσαιό [τι]. 

ΡΙαἴο Οοτρ. Ρ- 485 Ε: κινδυνεύω οὖν πεπονϑέναι νῦν ὅπερ, ὃ Ζῆ- 
ἅ)ος πρὸς τὸν ᾿Δμφίονα ὃ Εὐριπίδου. οὗπερ ἐμνήσϑην" καὶ γὸρ ἐμοὶ 
τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐπέρχεται πρὸς σὲ λέγειν οἷάπερ ἐκεῖνος πρὸς τὸν ἀδελφόν. 
ὅτι ἀμελεῖς. ῶ Σώκρατες. ὧν δεῖ σε ἐπιμελεῖσϑαι .. καὶ φύσιν ψυχῆς 
ὧδε γενναίαν μειρακιώδει τινὶ διαπρέπεις μορφώματι,, καὶ οὔτ᾽ ἂν δί- 



3.09 ἘΨΕΙΡΙΠΙΒ 

" οὐ ΦἈῈ 9 ΕΙ ΄ προ δ κ τνον .Νι ἢ . 

κης. βουλαῖσι. προσϑεῖ . αὖ ὀορϑῶς λόγον οὔτ᾽ εἰκὸς αν καὶ πιϑανον ἂν 

λάβοις οὔϑ᾽ ὑπὲρ ἄλλου. νεανικὸν βούλευμα βουλεύσαιο. . τι] 5680]. 

Ρ- Θ11 0} ὅτι ἀμελεῖς]. καὶ ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα τοῦ Εὐριπίδου ἐκ τοῦ 

αὐτοῦ ᾿Δντιόπης ὄράματος εἴληφε: --Ξ' δ᾽ τῶν στίχων δὲ νοῦς ουτος" ὁ Ζῆ- 

ϑὸς φησὶ τῷ ᾿Δμφίονι μουσικῷ ὄντι " δῖψον τὴν λύραν -. κέχρησο. δὲ 

ὅπλοις". οἴ, ΟἸγπιρίοάοντβ ἴῃ Αγοπῖυ (. ῬΙΜΙΟΙ. ει. Ῥαθίαρ. γ01.14 Ρ. 386 : 

ποὸς τὸν ᾿Δμφίονα] ὃ “μφίων οὗτος μουσικὸς ἡν" ὁ οὐν Ζῆϑος ὁ ἀδελ- 

φὸς αὐτοῦ ἔλεγεν αὐτῷ ὅτι ῥῖψον τὴν λύραν καὶ κέχρησο ὕπλοις. ΤτὴοΧ 

ΟἸγρΙοἀοΥ5: μειρακιώδει τινὶ διαπρέπεις] ὁρᾷς πῶς τοῦ Εὐριπίδου 

γυναικώδεν (τηπ0 γυνανκομίμῳ) εἰρηκότος αὐτὸς μειρακιώδει εἶπε. 

καὶ οὔτ᾽ ἀν δίκαις βουλαῖσι: ὁ Εὐριπίδης εἶπε “καὶ οὔτ᾽ ἀν ἀσπίδος 

κύτει προσομιλήσεις᾽. ῬΆΠΠΟΒΙΙ. Υ. Δροϊ]οη. 4. 21 Ρ. 75, 26 (μοί. 

Β10]. Ῥ. 888 Ὁ 2): νῦν δὲ ἴσως ὀμοῦνται (586. οἵ ἔφηβοι) --- ϑύρσον 

λήψεσϑαι κόρυν μὲν οὐδεμίαν φέρον. γυνανκομίμῳ δὲ μορφώματι κατὰ 

τὸν Εὐριπίδην αἰσχρῶς. διαπρέπον. ΟἸοποοβ ΑΙοχ. Ῥαρά. ΠῚ Ρ. 286: 

ἁβοοδίαιτον ἐπονειδίζων νεανίαν ὃ Σοφοκλῆς (γ. 698) λέγει “ γυναυ- 

κομίμοις ἐμπρέπεις ἐσθήμασιν᾽. Ἐκ πιῖ5. Ἰοοἷδ ΤΟΙΏΡ ταν! τυριάοα 

δε τοβεϊίάοσθ.. υ8..1 ἥμφιον; ἀμελεῖς ὧν ἐπιμελεῖσθαί σὲ δεῖ οἹ. 

Τπιζσαοῖα5. νϑ5. 6 τὲ δα αιαὶ Οτοίϊαϑ. 

180 
» ΑΥ » 3 , " 3, -ὝὋῪ᾿ 

πῶς γὰρ σοφὸν τοῦτ ἔστιν, εἴ τι δυφυὴ 
“πεν τα αν, 2) 

λαβοῦσα τέχνη φῶτ ἔϑηκε χείρονα: 

ῬΙαΐο Θοτρ. Ρ. 486 Β: καίτοι πῶς σοφὸν τοῦτ᾽ ἔστιν, ὦ Σώκρα- 
-» » » 

΄ χ Ἁ ς 

τες. εἴ τις εὐφυῆ λαβοῦσα τέχνη φῶτα ἔϑηκε χείρονα. μήτε αὐτὸν αυ- 
δ ἀξ ΄ ΣῈ ὩΣ τω ΄ 

τῷ δυναμενον βοηϑεῖν μηδ᾽ ἐκσῶσαι ἐκ τῶν μεγίστων κινδυνῶν μήτε 
᾿ ν ᾿ 

᾿] » “"Ὕ -»Ὕ " 

ἑαυτὸν μήτε ἄλλον μηδένα". ὑπὸ δὲ τῶν ἐχϑρῶν περισυλασϑαι πασὰν 
Ἁ ν -" ᾽ » “Ἢ ΄ 

. . 

τὴν οὐσίαν, ἀτεχνῶς δὲ ὄτιμον ξῆν ἐν τῇ πόλει; Ν' ΟΥ̓ΒῈ5 ΤΊ θ05 

ἀρηον ατοῦϊαβ. ἀθΙ 60 }}8 Τα ρΊ ἀουὴ ΒΟΥ 0 5158 
΄ Ν ς ---ς ΄ 

μήτ᾽ αὐτὸν αὐτῷ δυνάμενόν. γ᾽ ἐπαρκέσαι 

οἷ. αϊοῖς., δυνάμενον προσαρκέσαι ΜΑΙΠΪδΟ. 

187 
“τ ἢ ᾿ Ω 9 , ’ 

ἀνὴρ γὰρ οστις εὖ βίον κεκτημένος 
Ἁ ᾽, 2 ΩΣ 

τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἀμελίᾳ παρεὶς ἐᾷ, 
"ἢ ς » 2 

μολπαῖσι δ᾽ ἡσϑεὶς τοῦτ ἀεὶ ϑηρεύεται, 

ἀργὸς μὲν οἴκοις καὶ πόλει γενήσεται, 
᾽, 2 ᾽ , ς , ᾿ 

φίλοισι δ᾽ οὐδείς" ἡ φύυσιβ γῶθ οἴχεται. 
ς -» χὰ 5 

ὅταν γλυκείας ἡδονῆς ἡσσῶν τιβ 1). 
ΤΕΣ, 

510}. ΕἼον. 80,1: Εὐριπίδου ᾿Ἄντιο (51. οοἂ, Μιμηά.). «ἀνὴρ -- 

τις ἢ᾽. ν8. 1 ΟΧργΟΘΒΙΌ ΤΠ ΡΠ] (σαι. 4 Ρ- 411} ἴὰ Δι, ΝῈ ν. 241 0. 

ν». 3 παρειάσει 110γ], παρεὶς ἐᾷ Μά]οΙκ. νβ. ὃ-- 5. Ρ. οἵ 0. ἡ. αἴἴονι 
σ . 

ς 
-" 

ϑοχίι5. πρὶν. Ρ. 705. 10: ἐπείπερ ὁ μουσικευσάμενος “ μολπαῖσιν 

οι 
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" ς ᾿ Ε . ᾿] » 9 

ησϑεὶς ---- τις η΄. ᾿νβ. ὃ φίλοισέ τ΄ οὐϑείς, αλλ ἄφαντος οἴχεται 
οχίύια ᾿ὔπιρ. πη μου Ὁ οὐγόγο, οὔκ Ἰὰπν, Ογοϑί, Τ007. 

188 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ" 
ὍΝ Ν Ὁ ΄ ὟΣ ᾽ , παῦσαι μελῶδων, πολεμίων ὃ εὐμουσίαν 

» -- 93 » Ἂ ", ἄσκει" τοιαῦτ᾽ ἀειδὲ καὶ δόξεις φρονεῖν, 
, "» , “ὦ ᾿ “- 

σκάπτων. ἀρῶν γὴν. ποιμνίοις ἐπιστατῶν, 
» Ἁ Ἁ ψι 8 3 ᾿΄ [ 

ἄλλοις τὰ χομψα ταῦτ΄ ἀφεὶς σοφίσματα, ὃ 
ξ - ΄ 

ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόμοις. 

ΡῬΙαίο ον. Ρ. 486 Ὁ: ἀλλ᾽ ὠγαϑέ, ἐμοὶ πείϑου" παῦσαι δ᾽ ἐλέγ- 
χων. πραγμάτων. ν᾽ εὐμουσίαν ἄσχει. καὶ ἄσκει ὑπόϑεν δόξ ξεις φρονεῖν, 
ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς εἴτε ληρήματα χρὴ φάναι εἶναι εἴτε 
φλυαρίας. “ . “ἐξ ὧν --- δόμοις’ (.5. 6); ξηλῶν οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ 
μικρὰ ταῦτα. ἀλλ᾽ οἷς ἔστι καὶ βίος καὶ δόξα καὶ ἀλλα πολλὰ ἀγαϑαά. 

{πο ἄθ Ἰοθο ΟἸγταρ  οἄονιις ἴῃ Αγοϊῖυ [. ῬΛΙΙΟΙ. ει. Ῥαρά, νο]. 14. 0». 285: 
ἐχεῖνος (ἀφιμυ5) δὲ εἶπε τῷ ᾿ἀμφίονι (ἀμφίω ὅτι ο04.) πολέμων δὲ 
εὐμουσίαν ἄσπει.. οὗτος δὲ φησὶ πραγμάτων. ϑ10}0. ΕἾοΥ. 56, 18: Εὺ- 
ριπίδου ᾿Δντιύπης. “τοιαῦτ᾽ τος σοφίσματα’ 58. ,ὅ--ὅ). Ὁ ΐο ΟἸυ5. 
78, 10: καὶ νὴ Δία λέγοι ἂν καὶ τόδε τὸ ἔπος " ἐξ ὧν --- δόμοις (ν5. 6). 
Ἐατὶρἰ θα γοῦθα ΟΧ [8 ἸοοΙβ Γ6]1Ο1πι9 08 πη 4111 ον Ὑ ΔΙΟΚΟΉ ΔΎ τ5 
Τλῖϊαίν. Ρ. 86. νϑ5. 3 ἰσαάιίπιη παῦσαι δ᾽ ἐλέγχων ἴῃ παῦσαι δ᾽ ἀοιδῶν 
τητιξαν! τοῦϊαθ, οαπϊάθη παῦσαι μελῳδῶν ΡΓΔΟΙΠ]Ι, ΟΓ Ἄτ Ἂν. 
1389: παῦσαι μελῳδῶν, ἀλλ᾽ ὅ τι λέγεις εἰπέ μοι. Οὐπι. ἅποη. 4 
Ρ. 669: παῦσαι μελῳδῶν ἀλλὰ πεζῇ μοι φράσον. ἀοϊποορ5 πολέμων 
ΟἸγτηΡ.,; πολεμίων ΨάΑ]ΟΚ. νβ. 4 ποιμνίων ὅϑίο!., ποιμνίοις ΔΝ Δ]οἸς. 

189 

ἐκ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων 
ἀγῶνα ϑεῖτ᾽ ὄν, εἰ λέγειν εἴη σοφός. 

Βίου. ΕἾἼον. 82, 3: Εὐριπίδου ᾿Αἀντιόπη. “ ἐκ -- σοφός". ἘποΞϑάοιη 
ΨΘΥΒΙΒ. 5. 80. ἢ. παροὺ Αἰπ. ΧΥ͂ Ρῥ. 677 Β (πρὶ. 1]. ρΡ. 1192, 48). 
γοῦθὰ νἹἀθηΐαν Ατηρ μἱοηΐβ, διοπί ἔν, 190---901. ΖΘΙΠ οἱ Αὐρμἱομῖβ 
οομέγον οὐ βῖδπὶ Ῥυδοίου ΟἸΘΘ ΟΠ ΘΙΩ (ν146 Ρ. 827) ΓΟΒΡΙΟΙΣ Αὐ δε 465 
Ἰοθο οὔβοῦσο νο]. 2 Ρ. 188 5α.: ἵν᾽ ὡς ἀληϑῶς καὶ τὴν τοῦ ᾿μφίονος 
δησιν ἀνταποδῶ καὶ τὸν Ζῆϑον ἀναμνησϑῶμεν εἰπεῖν. εἰ μὴ κατὰ τὸν 
Εὐριπίδην εἷς ἀμφοτέρους ποιήσει τοὺς λόγους. ἀλχτὲ κατ᾽ αὐτοὺς 
ἐκείνους διελώμεϑα. 

190 

λύρα βοῶν... δύσι᾽ ἐξερρούσατο 
Αποοί. Βοΐβ5. νῸ]. 4 ρ. 459: λύρα τοίνυν προσηγορεύϑη διὰ τὸ 

λύτρον ὑπὸ Ἑρμοῦ δεδόσϑαι τῆς" κλοπῆς τῶν βοῶν τοῦ ᾿Ζπόλλωνος. 
»αϑάπερ φησὶν Εὐριπίδης ἐν ̓ Δντιόπῃ “λύρα βοῶν ϑύσα ἐξερρύσατο᾽". 



9. ἘΥΕΙΡΙΘΌΙΒ 

λύρᾳ οἱ δύσια εἰ. ΒοΙ55., λύρα βοῶν νιν δύσι᾽ ἐξερρύσατο ρον ΤῊΘΌ. 
Ρανδά. Ρ. 88. 

191 

. χρεῖσσον ὄλβου κτῆμα 

ῬμΠΠ]οβίν. Ν. ΒΌΡ}ι. 3, 27 Ρ. 270. 11: μελέτης δὲ ὃ ν. οὔτε 
ἐν αγ ρῷ διαιτώμενος ΠΑΤΡῚ οὔτε ὁδοιπορῶν οὔτε ἐν ΘΈΡΕΙ ΟΣ ἀλλὰ 
καὶ “ κρεῖττον (κρείττων γ6] κρείττω ἃ.) ὄλβου χτῆμα᾽ ἐκάλει αὐτὴν 
ἐκ τῶν Εὐριπίδου τε ὑμνῶν (ὕμνων νπ]Ρ0) καὶ ᾿Δμφίονος. αὶ νοῦθα 
Εὐριπίδου τε καὶ ᾿Αμφίονος ἀποιποᾶο μέ] ροπαα 51ηὉ ἀοοθύ Ιοοτ8 
ΡΙΠΠ]οβίν δε ἃ ΚΚαυβονο ΔΠ]αΐτιδ, Υ. ΑΡ0]]. Ρ. 181, 34: τὰ Τειρεσίου τε 
καὶ Σοφοκλέους ἑαυτῷ ἐπιϑεσπίσας. 

192 

χρόνος ϑεῶν τὲ πνεῦμ᾽ ἔρως 8᾽ ὑμνῳδίας 
Τα] δητιβ δυϊάδο γ. ᾿Δμφίων: τρία δὲ ἄμα ταῦτα ξυνελϑόντα ἤρκε- 

σὲν ἀποφῆναι τὸν ᾿Αμφίονα τῆς παλαιᾶς μουσικῆς εὑρετήν" χρόνος, 
ϑεοῦ πνεῦμα. ἔρως ὑμνῳδίας. ἘλαυΙρΙ ἀΘύχη νουύβαπι ἃρπον Καρίου. 
ϑεῶν γιὸ ϑεοῦ τ ϑτυτοΣ ΕΠ ΠΕΙ: Υ. ἌΡΟΙ.. 7, 8Έ Ρ. 146, 27: τίς ὃ 
ἀπολογησόμενος ἔσται; “ χρόνος" ἔφη "ἡ καὶ ϑεδν στυνεῦμα καὶ σοφίας 
ἔρως, ῇ ξύνειμι". 
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ὅστις δὲ πράσσει πολλὰ μὴ πράσσειν παρόν, 
μῶρος. παρὸν ξῆν ἡδέως θυ μεν 

ὅ[00. ΕἿον. 68, 1: Εὐριπίδου ᾿Δντιόπη. “ὅστις --- ἀπράγμονα. 
γ5. 1 παρόν] χρεῶν 50 Ρβουῖπι. γ5. 2 μωρός Τ|0γ]. 
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ὁ δ᾽ ἥσυχος φίλοισί τ᾽ ἀσφαλὴς φίλος 

πόλει τ᾽ ἄριστος. μὴ τὰ κινδυνεύματα 
αἰνεῖτ᾽- ἐγὼ γὰρ οὔτε ναυτίλον φιλῶ 
τολμῶντα λίαν οὔτε προστάτην χϑονός. 

5100. ΕἼοΥν. 48, 8: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπης. “ὁ δ᾽ ---- χϑονός". ν5.1 
φίλοισιν ἀσφαλὴς ΜΝ. 
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ἅπαντα τίκτει χϑὼν πάλιν τε λαμβάνει. 
Οτίοι ΕἼοΥ. 3,1 Ρ. 44, 14: ἐξ ̓ Ἵντιόπης Εὐριπίδου. «ἅπαντα - 

λαμβανει". οἵ. Μοι. τηοποϑί, 80 ; γὴ πάντα τίχτει καὶ πάλιν «πομίξε- 
ται. δ89: χϑὼν πάντα κομίζει καὶ πάλιν κομίζεται. 668: ἡ δοῦσα 
πάντα καὶ κομίξεται φύσις. 

190 
Ἂ “ " ’ 

τοιόσδε ϑνητῶν τῶν ταλαιπώρων βίος" 
-“΄Ὃ λ .- οὔτ᾽ εὐτυχεῖ τὸ πάμπαν οὔτε δυστυχεῖ, : 
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εὐδαιμονεῖ δὲ καύϑις οὐκ εὐδαιμονεῖ. 
τί δῆτ᾽ ἐν ὄλβω μὴ σαφεῖ βεβηκότες 
οὐ ξῶμεν ὡς ἥδιστα μὴ λυπούμενοι; 

δίοῦ. ἘἼον. 105. 11: Εὐριπίδου ἐξ᾿ Δντιόπης. “ τοιύσδε --- λυπού- 
μενοι; νϑ5. 3 οὐδ᾽ εὐτυχεῖ Εν], οὔτ εὐτυχεῖ ΜΠ. πάμπαν) παρά- 

παν Β. νϑ5. 8 εὐδαιμονεῖ τὲ ΤΟΝ εὐδαιμονεῖ δὲ ἰχοῖίο ὙΥ̓ αρπον. νϑ. 
4 οἱ ὃ οἵη. ἔα] ὰ 6 πολ. αἰϊον ΟἹομθὴΒ ΑἸοχ, δίχοιῃ. Ἷ ρΡ. 744, ἀ0] 
ν8. 4 τί δήποτ᾽ ὄλβῳ Ἰορίταν, 
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βροτοῖσιν εὔκρας οὐ γένοιτ᾽ ἂν ἡδέως 
ῬΠιοί. Τιοχ. Ρ. 84, 1ὅ: εὔχρας᾽" εὔκρατος. Εὐριπίδης ᾿ βροτοῖσιν 

-- ἡδέως’ ἐν ̓Αντιόπῃ. ὅ01101. Ῥ]αί. γυ. 957 Ὁ 48: εὐκράς εὔχρατος ἢ 
εὐκέφαλος. ὡς Εὐριπίδης πμάριυ α] γϑηῦα ἢ εὐκέφαλος. ἱπορία 
διηΐ, Απροοά. Οχοη. το]. 4 ῃ. ὅ85.,. 1: τὸ μέντοι εὔκρας παρ᾽ Εὐρι- 
πίδῃ ἀνεγνώσϑη. ἡδέως] οἶδ ον ἡ δον οαπὰ Το οοκῖο. 
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εἰ δ᾽ εὐτυχῶν τις καὶ βίον κεχτημένος 
μηδὲν δόμοισι τῶν καλῶν πειράσεται. 
ἐγὼ μὲν οὔποτ᾽ αὐτὸν ὄλβιον καλῶ. 
φύλακα δὲ μᾶλλον χρημάτων εὐδαίμονα. 

δέον. ΕἼοΣ. 16, 4: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπης. "εἰ δ᾽ .-- εὐδαίμονα’. 
νβ. 3 μηδὲν Δύμοιαι! μηδὲν δ᾽ ὅμως τι ἘἼοΥ]. αίϊο. Μ 5. ἴῃ Μαῖὶ 
ΘοΥρί. νοοῖ. πον. 601]. ν0]. 2». ΧΧΨΥΠ, δὴ] ὁοδ]αῖ ἶο Ἰοοῖ5. οα τη 
ἐς ἐγαρτηθηίο (γ. Μοιμθ ΚΙ ἘΠ 4 Ρ. 49). ν5. 8 αὐτὸν 
οὔποτ᾽ ϑίοθαοὶ οοἄ. ΜΙ. 
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τὸ δ᾽ ἀσϑενές μου καὶ τὸ ϑηλυ σώματος 
κακῶς ἐμέμῳφϑης εἰ γὰρ εὖ φρονεῖν ἔχω. 
κρεῖσσον τόδ᾽ ἐστὶ καρτεροῦ βραχίονος. 

ϑίορ. ΕἼοΥν. 8. 12: «Εὐριπίδου ᾿Δντιόπη. ἀ ΤΠ Ξ ὰ βραχίονος. 
γ5. 3 ἐμέμφης Α. καὶ γὰρ εἶ] εἰ γὰρ εὖ ΑΜ. φρονεῖν] φρενῶν τηλ] πη, 
τὸ σομϊθοῖ 810. 1)1αίν, Ρ. 78. 
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καὶ μὴν ὅσοι μὲν σαρκὸς εἰς εὐεξίαν 

ἀσκοῦσι βίοτον. ἣν σφαλῶσι χρημάτων, 
κακοὶ πολῖται" δεῖ γὰρ ἄνδρ᾽ εἰϑισμένον 
ἀκόλαστον ἦϑος γαστρὸς ἐν ταὐτῷ μένειν. 

5.00. ΕἾον. 6, 32: Εὐριπίδου ᾿Δντιόπη. “ καὶ μὴν ---- μένειν". ν5. 
2 βίωτον ἣν Μ. Εἰχίχοιηδ νουθα ργανῖίον αἰἴθοίΐα βιυιηΐ. 



6: ΕΥ̓ ΕΙΡΙΘῚΣ 
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ἐγὼ μὲν οὖν ἄδοιμι καὶ λέγοιμί τι 
σοφόν, ταράσσων μηδὲν ὧν πόλις νοσεῖ. 

ΈΘΡΟΒ.- ΕἸ ν θ., 27: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπη. "ἐγὼ, μὲν --- νοσεῖ. νϑ5. 1 
οὐν Ὁτη. Α. ἀδοιβι εἰδοιμι Β. νϑ8. ῶ νοσεῖ ! νοεῖ θάμα. 
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ἔνδον δὲ ϑαλάμοις βουκόλον .. 
κομῶντα κισσῷ στῦλον εὐίου ϑεοῦ. 

ΟἸομθη5 ΑΙοχ. ίγοιῃ. 1 Ρ. 418: λέγεται δὲ καὶ ἐν χρησμῷ τινι 
“στύλος Θηβαίοισι. Διώνυσος πολυγηϑής᾽ » ἐκ τῆς παρ᾽ Ἑβραίοις ἷστο- 
ρίας. ἀλλὰ καὶ Εὐριπίδης ἐν ᾿Δντιόπῃ φησίν “ἔνδον --- ϑεοῦ’. νἈ. 1 
ἔνδον! εἶδον Βοίϊπ5. ροβί βουκόλον Ἰδουπϑιη ᾿ηἀ1οᾶν]. γ8. 23 χο- 
μῶντα] κοσμοῦντα "ΠΟΌΡ[5. 
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πόλλ᾽ ἔστιν ἀνθρώποισιν, ὦ ξένοι, κακά. 
5000. ΕἼοΥ. 98, 36: Εὐριπίδου ᾿ἀντιόπης. " πόλλ᾽ 

᾿ς 204 
φρονῶ δ᾽ ἃ πάσχω. καὶ τόδ᾽ οὐ σμικρὸν κακόν᾽ 
τὸ μὴ εἰδέναι γὰρ ἡδονὴν ἔχει τινὰ 
νοσοῦντα. κέρδος δ᾽ ἐν κακοῖς ἀγνωσία. 

ΒΊΟ0Ρ. ΕἼον. 99, 15: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπης. “ φρονῶ --- ἀγνωσία". 
γ5. 1 Ππιαθοῖ Εὐγούϊδηιιβ. (Δ]0585, ΠΙρΡροον. Ῥ. 310: «πατεφρόνεε" κατε- 
νόει. φρίον γὰρ ἔλεγον τ παλαιοὶ τὸ γοεῖν; ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐ ἕν 
Αντιόπῃ " φρονῶ --- κακόν". ἃ Β5ίο"., ὃ Εγοῖ. σμικρὸν 510}... με- 
κρὸν Ἐχοί. 

Θ 
ΟΜ Ο  ς 

20 
3 Ἔ , 9 {6 5 , ΄ 

ὦ παῖ. γένοιντ᾽ αν εὺ λελεγμένοι λογοι 
“ οὶ Ν μέντ᾽ τὶ ψευδεῖς, ἐπῶν δὲ κάλλεσιν νικῷεν ἂν 

-" 3 

τἀληϑές: ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο τἀκριβέστατον, 
᾿] ΄ « ΄ὔ 

ἀλλ᾽ ἡ φύσις καὶ τοὐρϑόν" ὃς δ᾽ εὐγλωσσίᾳ 
» 2 Ἁ 

νικᾷ, σοφὸς μέν, ἀλλ᾽ ἐγὼ τὰ πράγματα 5 
κρείσσω νομίξω τῶν λόγων ἀεί ποτε. 

ΟἸομηθη5 ΑΙοχ. δίγοηι. ἐ Ρ. 840 56.: ἐγὼ γαῦγ᾽ καὶ πάνυ ἀποδέχο- 
μαι τὴν τραγῳδίαν λέγουσαν “ ὦ παῖ --- ἀεί ποτε" Ἰομδπηθ5 ΤΠ ϑτα. 
Ροϑί ΘΊΟΡ. 190]. ΟΘ΄ αΙϊϑῇ, Ρ. 697, ὅ Εὐριπίδου ᾿Δντιόπῃ. ὃς δ᾽ ευγλωσ- 
σίᾳ --- ἀεί ποτε’ (νϑ5. 453 6}} Ὑ8,1 λεγόμενοι οὗ Ἰ|0γ], λελεγμένοι 
ΜΑνΚΙαπτι5. ν8. 4 4 56. εὐγλωσσίᾳ νικᾳ]} εὐγλωσσίαν εἰ καὶ ΟἸοΙ 68. 
γβ. ὃ ἀλλὰ γὰρ Τοῖι. 1)απι., ἀλλά γε Οἴοιι., ἀλλ᾽ ἐγὼ ϑγ]Ριρ. 8. 6 
κρείσσω] κρεῖσσον 10]. Ὄβπι. , 
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200 
͵ ’ὕ δ΄ ,»ϑι δὼ ἢ ΄ 

κυουσὰ τίκτω ηνίκ ἡγόμὴην πάλιν 

ΑἸ ΠΊΟΝ τι 8 γ λ]οΚ. Ρ. 86: κύειν μὲν τὸ ἔγκυον εἶναι, τίχτειν δὲ τὸ 

ἀπαλλάττεσϑαι Νημ κυεὶ μι υυριπίδης ἐναντίον ἡ (ἐν ̓ ΑΔντιόπῃ γ4].Κ.) 
“χύουσα τίχτω᾽ εἶπεν “ἡνίκ᾽ ἡγόμην παλιν. ἁῖ τέκτω 9᾽ οἵ πάλαι 

οἱ. δοκ. Ἐπαβίβ δΙα8 θά. Ρ. 1799. 54: καὶ φέρεται εἰς τοῦτο χρη)σις 
ἐξ ̓ Δντιόπης τὸ “ κύουσα τίχτον᾽ 

207 

εἰ δ᾽ ἡμελήϑην ἐκ ϑεῶν καὶ παῖδ᾽ ἐμώ. 
ἔχει λόγον. καὶ τοῦτο: τῶν πολλῶν" ̓ βροτῶν 

δεῖ τοὺς μὲν εἶναι δυστυχεῖς. τοὺς δ᾽ ἑὐτυχεῖς. 

5100. ΕἾον. 98, 38: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπης. “ ἔχει λόγον --- εὐτυχεῖς" 
(ν5. 3 οἱ 8): γεν μα 5. Ῥ. οἱ ἔᾺΡ ἢ. βουγαγι Μαγοιβ ΔῊ ΓΟ] Ή15 7, 

41 6 11, 6: “εἰ δ᾽ -- - καὶ τοῦτο"... ν5. 8 οχίαξ ἴπ Μοῃ. πιομ. 19. 
ουπιάριι, οὐπτὸ Ἡ]ΟΤΌΟΙ08 αἰ, Ρ- 69: αὐτομάτως συμπίπτει τὸν 
μὲν εὐτυχῆ εἶναι. ὡς φασί, τὸν δὲ δυστυχῆ. 

208 
οὐ σωφρονίζειν ἔμαϑον αἰδεῖσθαι δὲ χρή, 
γύναι. τὸ λίαν καὶ φυλάσσεσϑαι φϑόνον. 

510}. ΕἾον. 74, 18: Εὐριπίδου ᾿Δντιόπη. "οὐ --- φϑόνον᾽. 

209 
οὐδὲ γὰρ λάϑρᾳ δοχῶ 

φωτὸς καχούργου σχήματ᾽ ἐκμιμούμενον 
σοὶ Ζῆν᾽ ἐς εὐνὴν ὥσπερ ἄνϑρωπον μολεῖν. 

ΟἸομμθη5 ΑἸοχ. ϑίσοι. Ν' Ρ. 715 54. (απθηὶ Ἰοθιπι τ ρους Ἐλι56}. 
Ὁ. ας Ὁ. 619 Π): οὔκουν ἔτι κατὰ τὴν πολλῶν δόξαν περὶ τοῦ ϑεοῦ 
(ϑείου Ἐλ56}.} ὑποληπτέον. “οὐδὲ γὰρ --- μολεῖν, ᾿Δμφίων λέγει τῇ 
᾿Δντιόπῃ. Εὐὐτ]ρι 15 Ἰοθθτη 6586. οἱ. ΥἹθασρΒ. νβ. ὃ τήνδ᾽ 11}, 
Ζῆν᾽ γα. Κ. 
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φεῦ φεῦ, βροτείων πημάτων ὅσαι τύχαι 
ὅσαι τε μορφαί: τέρμα δ᾽ οὐκ εἴποι τις ἄν. 

Βίο!. ΕἾον. 98, 84: Εὐριπίδου ᾿Δντιόπης. “ φεῦ φεῦ --- τις ἄν". 
ἘΠΟΒ 6 η] ν ΘΥΒ05. 8. Ρ. οἱ ἔα. ἢ. αἰΐογε ΟἸθιηθηα ΑἸοχ. δ νοι. ΠΙΡ. 
521. ν5. 1 βροτείων ΟἸοτι., βούτειαι (βρότειοι Β) ϑ1οὉ. ν5. 3 ὅσαι τε] 
ὅσαι. δὲ ΟἼοηι. 
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εἰ νοῦς ἔνεστιν εἰ δὲ μή. τί δεῖ καλῆς 
γυναικός, εἰ μὴ τὰς φρένας χρηστὰς ἔχοι; 
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510}. ΕἼοΥ. 72, 8: Ἐυριπίδου ᾿Δντιόπη. " εἰ νοῦς ---- ἔχοι: ν5. 2 

50 ΣΙ  Ὀ πη ΘΈΒΡΊΘΟΥ ἢ μὴ ---- ἔχῃ: 

ΨΣ 

κύρος δὲ πάντων: καὶ γὰρ ἐκ καλλιόνων 
λέχτροις ἐπ᾽ αἰσχροῖς εἶδον ἐκπεπληγμένους, 
δαιτὸς δὲ πληρωϑείς τις ἄσμενος πάλιν 
φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν ἤσϑη στόμα. 

510}. ΕἼον. 68, 3: Εὐριπίδου ᾿Δντιόπη. “κόρος --- στόμα". νϑ5. 
2 ἐν Τῦνι, ἐπ᾽ Ῥβαρίκῖαθ. γ8. ὃ πληρωϑείς τις] πληρωϑείσης Μ. νϑ8. 4 
ἤση ὃ ΕΊΤΑΝΝ οοάοχ Δ, οἴσει Β , ἤσϑην ΑἸἰμομπδοιβ Χ Ρ. 421 Ε΄: ὃ δ᾽ 

Εὐριπίδης φησί φαύλῃ -ς δυο ἢ 

218 

κῆδος καϑ᾽ αὑτὸν τὸν σοφὸν κτᾶσϑαι χρεῶν. 
Θ1ο0. ΕἼογ. 70, 8: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπη. " κῆδος --- χρεῶν. Τὰ 

Ἰουητηαίθ Του ίαθ58 ᾿Αντιγόνῃ ΒΟΥ Ομ πη. 

214 

πᾶσι δ᾽ ἀγγέλλω βροτοῖς 
ἐσθλῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν εὐγενῆ σπείρειν τέκνα. 

βίου: ΤΟΣ, 20:.10: Εὐριπίδου ἐ ἕν ̓ Δντιύπῃ. “ πᾶσι ---- τέκνα. τα] 
4π86 οομίϊητιο ἀροθάπηί, οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν πράξειαν ἐς τέλος κακῶς (οἢ. 
0. Αμαν. 1288) ὄππ ποὺ ἰ000 ΠΟΙ ΘΟμδογθηΐ. νΒ. 2 ἀνδρῶν νἱ- 

τἰοβῖπη, ἀρχῶν οἷ. ΜΙ ΘΙ ο]κῖπ5, τα} ἀμφοῖν βογτῖθοπάτπη νἱἀθίαπν, οἵ, 

ταν. ή ὅ94, ἃ οἱ Τ]Θοαθοί. { 35.».1. 

1 

οὐ χρή ποτ᾽ ἄνδρα δοῦλον ὄντ᾽ ἐλευϑέρας 
γνώμας διώκειν οὐδ᾽ ἐς ἀργίαν βλέπειν. 

510}. ΕἼον. 62, 4: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπῃ (ὁῖς ΜΥΙΗΑ., Εὐρ. ᾽ντι- 
γόνη Αὐ. “οὐ χρή --- βλέπειν. 
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. τὸ δοῦλον οὐχ ὁρᾶς ὅσον κακόν; 

510}. ΕἼον. 62, 12: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπῃ. " τὸ --- κακόν; 

2.1.1 

φεῦ φεῦ, τὸ δοῦλον ὡς ἁπανταχῇ γένος 
πρὸς τὴν ἐλάσσω μοῖραν ὥρισεν ϑεός. 

Θ00}. ΕἾον. 62, 41: Εὐριπίδου ᾿Δἀντιόπης. “ φεῦ φεῦ ---- ϑεός᾽. 
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κόσμος δὲ σιγῆς στέφανος ἀνδρὸς οὐ κακοῦ: 
τὸ δ᾽ ἐκλαλοῦν τοῦϑ'᾽ ἡδονῆς μὲν ἅπτεται, 
κακὸν δ᾽ ὁμίλημ᾽, ᾿ἀσϑενὲς δὲ καὶ πόλει. 
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ὅτο}. Του. 86, : Εὐριπίδου ᾿Αντιόπης. “ κόσμος ----- πόλει. ν8. 3 
οὔϑ᾽ 1ιυυὶ, τοῦϑ᾽ τὐνββρας 
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τρεῖς εἰσὶν ἀρεταί. τὰς χρεών σ᾽ ἀσκεῖν. τέκνον, 
ϑεούς τὲ τιμᾶν τούς τε ϑρέψαντας γονεῖς 

νόμους τὲ κοινοὺς “Ελλάδος: καὶ ταῦτα δρῶν 
κάλλιστον ἕξεις στέφανον εὐκλείας ἀεί. 

το. ΕἼοΥ. 1, 8: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπη (5ἷς οὐ, ἽΥηΟ. , Εὐριπίδης 
᾿Ηφακλείδαις ἌΝ). τρεῖς - τος ἀεί᾽ γ8.1 τὰς χρή σ᾽ Α, τὰς χρήσεις 
Μ, ὡς χρή σ᾽ ἃ]., τὰς χρεών σ᾽ δ λδοῦν 
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γνώμαις γὰρ ἀνδρὸς εὖ μὲν οἰκοῦνται πόλεις, 
εὺ δ᾽ οἶκος, εἴς τ᾿ αὖ πόλεμον ἰσχύει μέγα" 
σοφὸν γὰρ ἕν βούλευμα τὰς πολλὰς χέρας 

νικᾷ, σὺν ὄχλῳ δ᾽ ἀμαϑία πλεῖστον κακόν. 

5100. ΕἾἼοΥ. 84, 5: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπη. γνώμῃ --- κακόν". νϑ. 
1--( οἵη. ἔα. ποῖῃ. αϑουτιαί Ῥ]αίδγοιι5 ΚΝ. Ἠοιη. ὁ. 156 νο]. ὅ Ρ. 
1196 οἱ Οτῖίοι ΕἾον. Ἐὰν ρ. 17 Ρ. 57, 8. 1ηπππη 106] τοβρίοῖ Βῖορο- 
Π65. ΟΥ̓ΠΪΟτ8 ΔΡ. Τ1ορ. Ι,..6, 104: γνώμαις γὰρ ἀνδρῶν εὖ μὲν οἰκοῦν- 
ται πόλεις. εὖ δ᾽ οἶκος. οὐ “ναλιυοῖθε καὶ τερετίσμασιν. Ἰίθτη ἘρΙοίο- 
ἴα5 (ἢ, 82) ἴῃ δίοῦ. ΕἾἼον. 46, 82: γνώμαις γὰρ ἀνδρῶν εὖ οἰκοῦνται 
πόλεις. ἀλλ᾽ οὐ λέϑοις καὶ ξύλοις. ΟἸΘμθη5 ΑἸοχ. β γομι. ΠΡ. 488 
54.: βουλαῖς γὰρ ἀνδρῶν ὁσίων εὖ μὲν οἰκοῦνται πόλεις. εὖ δ᾽ οἶκος. 
γ5. 8 οὗ 4 οἵη. ἴδ. ἢ. αβουτιηΐ 560]. Π. ΒΒ, 872, ϑθοβάθιῃη 5. ροϑ- 
ἰδ6 οἱ ἔαρ. π. Οδίθμυβ νο]. 1 ἢ. 8ὅ (νο]. 1 Ῥ. ὅ 64. Βαβ., νο]. 
2. ν. 14 Ομιανί.) οὐ βιδχίιβ Επηρῖν. Ρ. 668, 8. νϑῦθᾶ σοφὸν  γικᾷ 
5ῖη6. 4. πόοπ]. ΔΡΡομτπί ῬΟΪΥ 51, ὃ5, 4 Εἰπδί. Π. Ρ. 340, 42 ΝΙ- 
ΟΘΡΠοΥτ5 ΒΘ Ϊ 5 4, 38 Ρ. 156, 1. οἴ, ΝΙοροϊαας ΒΠοίΙ. γ01.1 Ρ. 
978, οδάρθιῃ σνϑύθᾶ 5. Ρ. οἱ 80. ἢ. Ῥ]αίατομαβ Μον. Ῥ. 7904 ΤΠ ϑιῖ- 
βΒέ1π5 Ὁ. 307 Ὁ) Ἰοχοραΐον Ἰὐποίί. νο]. 2 ρ. 808, 36. οἵ, ΓΠΘΙηἰβί. 
Οναΐ. ΧΥ͂ Ρ. 191 Α: καὶ οὐχ οὕτω σοφὸν βούλευμα ἕν τὰς πολλὰς χεῖ- 
ρας νικᾷ ὡς εὐσέβεια καὶ φιλανϑρωπία. ΤΠ οιηϊβέ, Οὐαὶ. ΧΙ ΧΤΥ Ρ- 
56: ἐπαινῶ τὸν Εὐριπίδην τὴν ἀγαϑὴν βουλὴν τῶν πολλῶν χειρῶν 
προτιμῶντα. Οὐοπβίδηί. Μδμδββ. ἔγαριη. 9, 75 Ρ. 408 64. Βοΐδ5.: σύνε- 
σις ἰσχύος ὑπερτέρα καὶ κρεῖττον βούλευμα σοφὸν μυρίων. βραχιόνων. 
ΜΟΙ ποῖα 86 α1 [ο1ι. Οἴπηδπι. 3, 6 Ρ. 45.011: πολλάκις ἡ ὲν βούλευμα 
συνετὸν ὑπὲρ μυριοπληϑεῖς ὥνησε χεῖρας. ν8.1 γνώμαις] γνώμῃ 5:100., 
βουλαῖς ΟἸ6". ἀνδρὸς Ί0Ό. ΡΙαί., ἀνδρῶν ΟΥ. Ἰῖορ. ἘΡΙοῦ. ΟἸδπα, 
γ5. 3 εἰς δ᾽ ῬΙαί., εἴς τ᾽ 5.080. ὦν. νι. 8 ἕν βούλευμα] εὐβούλευμα 
ΡΙονίατιθ, βιοαΐ ἸΟΧ χεῖρας. νϑ5. 4 ὄχλῳ] ὅπλοις Οαἰθῃ. , ὄλβῳ φτολα- 
ὈΠΙΘυ οἱ. Βουρκπιβ. πλεῖστον] πλέον ὅ100., χεῖρον ἢ Θα]βῃ. 

ΤΑ. ΘΟΕΆΑΞΚΟ. ἘΒΑΘΟΘΜΈΕΝΤΑ. 22 
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πολλοὶ δὲ ϑνητῶν τοῦτο πάσχουσιν κακόν" 

γνώμῃ φρονοῦντες οὐ ϑέλουσ᾽ ὑπηρετεῖν 

ψυχῇ τὰ πολλὰ πρὸς φίλων νικώμενοι. 

ὅ100. ΕἾον. 30, 9: Εὐριπίδου ᾿Αντιόπης. " πολλοὶ ---- νικώμενοι. 

νβ. 3 φρονοῦντος Β. 
2.) 

εἰ δέ που τύχοι 

πέριξ ἑλίξας . . εἷλχ᾽ ὁμοῦ λαβὼν 

γυναῖκα πέτραν δρῦν μεταλλάσσων ἀεί. 

Τιοπρίηις 46 5.0]. ὁ. 40, 4: ἐπὶ δὲ τῆς συρομένης ὑπὸ τοῦ ταύ- 

ρου Δίρκης (55. φησὶν Εὐριπίδης) " εἰ δέ --- ἀεί᾽. νϑ. 2 πέριξ ἑλίξας 

ταῦρος εἶλχ᾽ ὑμοῦ οἰ. γα]εῖς., πέριξ ἑλίξας εἷλκε πάνϑ᾽ ὁμοῦ ΒογρΊεῖυ5. 

8111 βαρ ᾽οδμΐαν Βουρβῖθδο ροοίαμι εἰ δέ που ] τύχοι πέριξ ἑλέξας ὁοΥ- 

τϑρία -ας 5. 110α, οἷ, ΟΌβουν. οὐἱΐ. Ρ. 40. ν5. ὃ γυναικὶ οἱ. ΠΡ ΘΓ. 

228 

τήν τοι “ίκην λέγουσι παῖδ᾽ εἶναι χρόνου, 

δείκνυσι δ᾽ ἡμῶν ὅστις ἐστὶ μὴ κακός. 

5100. ΕΠ0]. 1, 3.) 88 Ρ. 199: Εὐριπίδου ᾿Δντιόπῃ. " τήν --- κακός. 

οὐ γ8. 1 οἵ, Ἐπὰν. ἔν. 160, 1- νβ8. 3 ἐστὶ] ἔστ᾽ ἢ οἱ. Ῥογβομιβ. 
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δίκα τοι δίκα χρόνιος: ἀλλ᾽ ὅμως ὑποπεσοῦσ᾽ 
ἔλαϑεν, ὅταν ἔχῃ τιν᾽ ἀσεβῆ βροτῶν. 

Θ190. ἘΠ.1. 1, 8, 25 ρΡ. 118: Εὐριπίδου (Αἰσχύλου ΑἹ ᾿Αντιόπη. 

«δίκα τοι --- βροτῶν᾽. ν5. 1 δίκα τοι] νικᾷ τοι Υ. ν5. 2 ἔχῃ] ἕλη 
ΕἼΧΙΒ. ἔ 
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Ζῆϑον μὲν ἐλϑεῖν ἁγνὸν ἐς Θήβης πέδον 
οἰκεῖν κελεύω, τὸν δὲ μουσικώτατον 
κλεινὰς ᾿ϑήνας ἐκπερᾶν ᾿ἀμφίονα. 

ἘΌΡαΪπ5 (τι. 8 Ρ. 308) ἰπ ΑἸ]. ΤΡ. 47 Β: Ζῆϑον μὲν ἐλϑεῖν 

ὁγνὸν ἐς Θήβης πέδον οἰκεῖν κελεύει - καὶ γὰρ ἀξιωτέρους πωλοῦσιν, 
ὡς ἔοικε. τοὺς ἄρτους ἐκεῖ" σὺ δ᾽ ὀξύπεινος- τὸν δὲ μουσικώτατον κλει- 

νὰς ᾿4ϑήνας ἐχπερῶν ᾿ἀμφίονα, οὗ δᾷστ᾽ ἀεὶ πεινῶσι Κεκροπιδῶν κό- 
ροι κάπτοντες αὔρας. ἐλπίδας σιτούμενοι. 1) 1 αν} ποι Ῥοίοβε ατῖῃ 

γοΥρα βρτὰ οΧΒΙΡΙΐα ὑναροὶ βηῦ ροοίδο, ποὺ νι4θ0 ἀπο ρου, 6586 

Ροβϑίηΐ πἶδὶ οχ Τασηρι 15 Δηθορᾶ. ν8. 1 ἐλϑόν ϑ᾽ ργοθα θη] τῦον Τδοοῦ- 

οἴι5, ἐνϑένδ᾽ νο] ἔνϑεν Μοϊποῖκῖτια. ν5. 2 κελεύω βουϊρβὶ ὀπὶ ΤΔοΟ 510. 
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Ῥτοθιβ ἴῃ  οΥρΡΊ]. Τὴ)0]. 6, 31 Ρ. 31, 6: δι.) ῳφηῖ δϊηῖβ ργ͵]ηοἵρτϊδ 
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ηιη εἰμι εἰϊδονεηοηί. πάρι Δ ὁηορἠαηθδ (ἰοἹορ]ιογῖμδ. ΟΡ αηι οἱ ἀφμαηι 
Ῥνγοαϊαϊ(: ---- δΟΉ ΘΗ μὰ πιοπονὸ Ἰὐρίρίοδς 50 βροοίθηι εἰἰβϑον ηυΐγιαί. [ΟΥ 
γαρὲ ὁηΐηι οἱ ἀὐγθηὶ τηαἰμοῖ! ρ»ἱποίρίᾳ γογιὴ 8556 1η Αηορα... ... ΟΝ ΟΥ̓ΡᾺ 
1πιν 'ρίάοα οχοϊάουνπηί, δἰ ρα ΠΠ οανὶ γΟΥΒῚ5. ΠΟΙ ββίπηοβ ὁρᾷς τὸν ὑψοῦ 
τόνδ᾽ ἄπειρον αἰϑέρα κτὲέ. τ, 035) Ῥγο θα ΠΟ οἷ, ΘοΠποίδον! [Π1|8. 
πᾶ διιβρίοῖο οοὸ οομηηοηαὐτι αὐτο ἴρ50 ΤΟ θτ5 Ὁ. 11, 8. ἸῸ8 γοὺ- 
51|5 ΔΙ οσέ, 

227 
νόσον ἔχειν 

Αποοᾶ. 6 ΚΚ. ρΡ. 100, 17: νόσον ἔχειν - ἀντὶ τοῦ φαῦλον ἢϑος 
ἔχειν. Εὐριπίδης ᾿Δντιόπῃ. Ἰαάομι Ῥ]ιοί. Τ1μ6χ. Ρ. 808, 4 οὐ δια, ν. 
νόσον ἔχειν. 

228 
εὐϑυδήμονα 

ΗΘΒΥΟ]. 1 γ. 1605: εὐθυδήμονα: ἁπλοῦν δημότην. Εὐριπίδης 
᾿Αντιόπῃ (ἀντιώπη οοἄ.). 

ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

ΑβδΙπτοΠ]ο5 ἴῃ ῬΊιοε. ΒΊΡ]. Ρ. 4440 39: οὐδ᾽ Εὐριπίδου κατη- 
γορῶ τῷ μὲν ᾿Δρχελάῳ περιτεϑεικότος τὰς Τημένου πράξεις, τὸν δὲ 
Τειρεσίαν βεβιωκότα παρεισάγοντος πέντε γενεῶν πλέον. 1)6 ἀτρτι- 
πηθηΐο οἵ. Ἡγρίηιβ ἴα. 310: “γο]ιοίαιι5 Τ᾽ ηιθηὶ ἢ ἰλι5. θα ϑϊ ἃ {Γαἰγῖ- 
ὑιι5 οἱθοίιι5 τη ασοαοηίαηι αὐ γοόψοηι (ἰ5ϑθιηγι νοΐ. φιῖ σιην α Πγυ1{Π)γι15 
Ορριισηηαγοίμ7, Αγομοίαο γορηηι οἱ Πίϊαηι ἴηι σοητμρίμηι 76 μο ]οοίι7,, 
δῖ 86 αὖ ποδία {μίαζιι5 6586[. Αγοϊοίαιιδ --- ποδίοβ πὸ ργαοῖο {μραυϊΐ οἐ αὖ 
γ6η6 ροϊΠηοίία μοί. 1116 αὖ αηιϊοῖς αἰδδιιαδι5 Πάθηι [απ ααυϊέ διηιψιο 067 εἴ0- 
[πηι γι ον 667,6 υοϊιῖί, ταφιιθ Γουδαηι τιι5511 [1671 οἱ ηνιἶο5 σαν ϑοΊ165 60 ΤΉ 0671 
οἱ τη) οἱ διιρ67 υἱγσιίία ἱοηκῖα ρμογιῖ, χιο στη Αγομοίαιιδ νογῖ58ει, μέ αἰ6- 
οἱαογοί. ἤος γερῖδ δεῦυιδ Αγοϊοίαο ραϊοξοοῖϊ. φιῖ»Ὲ εορσηίία αἰϊοῖί 56. Οιηι 
γ06 σοηϊογιιῖ υοἱ6 8θογοίο. αὐ δι 715 δϑηιοίῖβ Αγομοίαιδ γοροηι αὐ)7.Ορίμη1 17] 
ἤουδαηι σοπῖδοῖί αἰφιι τα διιηι ρογαϊί. ἐμ ῥγοζισὶ θα γοβροῆδο ΑροΠηῖδ 
ἦι Πασοαοπίαηι σαργα αοθ ορρι(ιηιφιθ θὰ Ἠοηι16 σαρῦας Αδραϑ οογ511- 
ἐμ. Τὰ ΑὙ 6141 ΔΙ οθἀομτιη ΓΘ Ὶ5 ΠΟΠ θη ΠΟ ἀγαπᾶ ΘΟΙΡ ΟϑΙ τὴ 
ἔαϊδθο οὐ Βδυηθδῖτιβ ΘΟ: οἷ οἵ δὐδ Βαγηθβίσση ποίου υἱΐδθ Ἐπ ΙΡῚ- 
ἄοαο ἃὉ ἘΠ]ΠΙ5] 610 ΘαἸΐδο (ΥΥ δβέθυμι. Βιογρ. Ῥ. 194, 21): ἐχεῖϑεν δ᾽ 
εἰς Μακεδονίαν περὶ ᾿Αρχέλαον γεγονὼς διέτριψε) χαὶ χαριξόμενος 
αὐτῷ δρᾶμα ὁμωνύμως ἔγραψε. Οοπίέτα Τ)1οτηθ 65 Ρ. 486, 1 Ῥ.: {γ- 
οἰδϊα γαηιχιο ἱγαρφοξαϊαο ργοργίηι, ταάθοψιθ  λιγριίαος ρμοίοηίο Αγο]ιοίαο 
γρρθ κί 6 86 ἐγασοραϊαηι 5ογ "67 6 αὐ αἋ }γδοαΐι5 6δί πὸ ασοϊαθγοί 47- 
οἤιοῖαο αἰϊηιῖα ἐγασοεαϊαο ΡγΟργίιηι., οδίθμθη}5 ηϊ 1] αἰΐια 6556 ἱγαροραϊαηι 
χιιαηι ηιϊδογίαγ μην ΘΟΉΙρ7᾽ 6]ιοηδοηθηι. ΟΟὈΙΟΥ ᾿λαϊπιθ ἀν διηδϊβ τηουηϊη 

Ἐ) Τὴ6 Ἐπασρῖθ αἰοία νἹ ἀθηὔτιν πᾶ ΡΙΙΠοάοιμτιβ. Πα]λοῦ 46 νἱ 15 11- 
ὕὉγο Χ νη. 20 φα. ϑδαρρ.: διὸ καὶ φασὶν ἀχϑόμενον αὐτὸν ἐπὶ τῷ σχε- 
δὸν πάντας ἐπιχαίρειν πρὸς ᾿ἀρχέλαον ἀπελϑεῖν. 

22 
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ΓΑθαπῖτιβ ΠΟ] απ. τ0]. 4 Ρ. 918, γοβρίοογο νι ἀθίαν 1)10 ΟΒνγϑοϑβί. 4, 
71: ἢ οὐκ αἰπόλος ἣν ὃ ̓ ἀρυύάφοι . οὐδὲ ἢλϑεν εἰς Μακεδονίαν αἶγας 
ἐλαύνων : Παρ] θθπι ἔπ1556. ἀγϑιηδί!β ΓΘοθ βΙομθῖ 6 ἔν. 399 φο]] οὶ 
Ὑ ΑΙΟΚομάσπι5 Π1δίγ, Ρ. 163, εἴ, ΕὙΠΖΒΟΙ πα τη ἄν. ἤδη. ρΡ. 866 54. 

229 

Αἴγυπτος. ὡς ὁ πλεῖστος ἔσπαρται λόγος 
ξὺν παισὶ πεντήκοντα ναυτίλῳ πλάτῃ 
Ἴργος χατασχῶν 

Αὐἱβίορμι. Ηδῃ. 1306 Ἐπειρ  ἄθὺβ ΡΓΟΪΟΡῸΚ γ] 46 η8: Αἴγυπτος - 
κατασχών᾽ «1 ομοΠα: ᾿ἡρχελάου αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρχή. ὡς τινές, ψευ- 
δῶς- οὐ γὰρ φέρεται νῦν Εὐριπίδου λόγος οὐδεὶς τοιοῦτος. οὐ “γὰρ 
ἔστι. φησὶν ᾿Αρίσταρχος. Ξ τοῦ ̓ Αρχελάου. εἶ ιιὴ αὖ τὸς μετέϑηκεν ὕστε- 
ρον. ὃ δὲ ᾿Ζριστοφάνης τὸ ἐξ ἀρχῆς κείμενον εἶπε. ()πὶ Ἰοςτι5 ἀοοο 
ὙΘΥΒΤῚ5. 5 ρτα βουρίοβ. ἤθΉπ|6 ἴῃ ἌγοΠο]αυ ΠΘα4πΘ ἴῃ 8118 ἔδθυ]α ἂὉ 
Αὐἱβίασοπο ἰπνοπέοβ. ἔπ556:; δπὲ ᾿ριίαν ἀἴνθυβὶ οχεςοστιηξ οἰ πβάθιῃ 
ἀγδιηδίϊβ ΡΥΟΪΟΘῚ ἀπὸ ουταστιηΐ 4π| Ασο θ 181 Πηἰ{πιτὴ ῬΥΟΓΘΙΤῚ Δ ΑΥὶ- 
Βίορ ῃᾶπθ ἀϊοογθηΐ. 
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“Ζαναὸς ὃ πεντήκοντα ϑυγατέρων πατὴρ 
Νείλου λιπὼν κάλλιστον ἐκ γαίας, ὕδωρ. 
ὃς ἐκ μελαμβρότοιο πληροῦται ῥοὰς 

Αἰϑιοπίδος γῆς. ἡνίχ᾽ ἂν τακῇ χιὼν 

τέϑροιππ᾽ ἔχοντος ἡλίου κατὰ χϑόνα, Η᾽ 

ἐλθὼν ἐς ργος ὥκισ᾽ Ἰνάχου πόλιν" 

Πελασγιώτας δ᾽ ὠνομασμένους τὸ πρὶν 
“Ιαναοὺς καλεῖσϑαι νόμον ἔϑηκ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα. 

ΤΊΡοΥ 5 περὶ σχημάτων Ἠποίΐ. νο]. 8 Ρ. 577: καὶ Εὐριπίδης “Ζ2κ«- 
ναὺς -- πόλιν’ (58. 1---6). ϑέγαθ. Ν' ῥ. 331: καὶ Εὐριπίδης δ᾽ ἐν 20- 
χελάῳ φησὶν ὅτι “ Δαναὸς --- πατὴρ ἐλϑὼν ἐς [άργος ---- ἀν᾽ Ἑλλάδα’ 
(ν5. 1 οἱ 6-.- 8). ουβαμῃ 1 ἀγάπη δ 5 Ἐπ ριΔοὶ 11 {πη 6556. ἀἸοῖΐ 
ἀποίοῦ υἱΐ. Χ οτγαίοσιπη (Ρ]πί. Μογ.) Ρ. 837 Εὰ (οἵ, Ὑηδ Ιβοοῦ. ἴῃ 
ὙΥ̓ δβίοσιῃ. Βιογρ. Ρ. 358, 48), δαπάθιη 516 Ροοίδθ οἵ ἔα Ὁ. ποιηΐῃθ 
αἴονε ῬΙας. Μοτ. Ρ. 497 Β. Αμπομγτητβὶ ἂς ΝΟ ἴθ Αἰμόπαθὶ θα, 
θ1π4. Ῥ. 168 5α.: ᾿Δναξαγόρας δὲ ὃ φυσικὸς φησὶν ἀπὸ χιόνος τηπομέ- 
νῆς τὴν ἀναπλήρωσιν γίνεσϑαι τοὺ Νείλου" ὡσαύτως δὲ καὶ ἘΕὐριπί- 
δης καὶ ἕτεροί τινες τῶν τραγῳδιοποιῶν. --- Εὐριπίδης δὲ “αὶ τὸν 
τύπον ἀφορίζει λέγων οὕτως [Ζι δράματι ᾿Δρχελάφ Δαναὸς ὃ πεντή- 
κοντὰ ϑυγατέρων πατὴρ] “ Νείλου --- κατὰ χϑόνα᾽ (γ5. 3--5), αὶ 
γοσθα ἐν δράματι -- πατὴρ ΟΡ δ μτιβ Δ Πἀ1, οτη. οοάοχ. Ἰ)1οά, 
ὅἴο..1,. 38: ᾿Δναξαγόρας δ᾽ ὃ φυσικὸς ἀπεφήνατο τῆς ἀναβάσεως αἰτίαν 
εἶναι τὴν τηκομένην χιόνα κατὰ τὴν Αἰϑιοπίαν, ᾧ καὶ ὃ ποιητὴς Εὐ- 
ριπίδης μαϑητὴς ὧν ἠκολούϑηκε' λέγει γοῦν ἐ Νείλου --- χιών (ν8. 

. ὁ. ..ς τἶνὰι. ὰ  ππὀ ΣΕΝΥΥΝ»  δνν )Μὰ Δι νι μόν... 
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3--4). 5.6 }}ν. Βγχ. ν. “ἰϑίοψ Ρ. 47, 14: καὶ “ἰϑιοπίς ὃ αὐτὸς (Επν.} 
ἐν᾿᾽ “Ἱρχελάῳ “ Αἰϑιοπίδος - χιών (8. 4). δίναν. ΝΠ Ρ. 871: 4α- 
ναὺς --- χατ᾽ Εὐριπίδην “ Πελασγιώτας ὧν. --- λλάδα᾽ (ν5. 7 οἱ 8). 
Ταϊέϊιμι γοβρίοῖε θηθοα Ναί". Ὀπαοβί. ΕΥ̓, 3. 16 (οἷ, Τοῖι. Τιγάτι5 ἀὸ 
τ 65. 4, 68 ». 96, 19): ἡπαφαρφογαξ αἷΐ δὰ Αοιμίορίαο ἐπί βοϊμίας γῖυοΣ 
αα Νδμι δι αἰδοι ΡΟ ΥῸ ---- πὸ. Αοδοδη 5 Βορλοοῖος Ζδιω" ἧρί δ {γα εἰμγι. 
γ8. 3 ἐκ γαίας] ἐκ γαίης Πιοάουϊ 5ϊο, οοάϊοοα απϊἄαμπι, εὐκχταίης 'ΓῚ- 
Ὁ. τ [ονἕαβϑο ἧς γαίας Ι6ρ, γ 5. ὃ δοὰς]) ϑέρει ἀποι. 46 ΝΊ]Ο. νϑ5. 4 
ἡνίκ᾽ αν] τὴν ἡνίκ᾽ ἂν ΔΠ ΟΠ. ; ἡνίκα ΙΘΡΙι. ΒγζΖ. ΠιΙΟΧ τακείη ΤΊΡου. 
ΥΒ5. ὅ τεϑριππεύοντος 10 γι, τέϑριππ᾽ ἔχοντος Ἰ)οθάου]οῖῃ. κατὰ χϑόνα 
Δ ΠΟΠ.. κατ᾽ αἰϑέρα 'ΤΊθοΥ. νβ5. 6 ἐς Βίγσαθ., κατ᾽ ΤΊΡΟΥ. Ἰποὺχ ὦκησεν 

Βεκαΐν, οὐ ΤΊΡονυ. 
291 

βασιλεῦ χώρας τῆς πολυβώλου 
Κισσεῦ. πεδίον ἐντὶ μαρμαίρει 

Πίοηγβ. ἀρ Ο. Ὗ'΄ 35 νο]. ὅ Ρ. 308 (Ρ. 894 Β.πδθι.): “περὲ τοῦ 
τὴν Χερρόνησον ἔχειν --᾿ ὅμοιον τῷ παρ᾽ Εὐριπίδῃ " ὦ βασιλεῦ --- 
μαρμαίρει". νβ8. 1 ὦ ἀοΙονῖς 1. Κ. ᾿πολυβώλου οοάοθχ ΟὉ]ΡὈ., πολυ- 
βόλου 4]. Τιοσαμ μπὶς τοι ΜΠιβργαν 5. 

292 

οὐ γὰρ ὑπερϑεῖν χύματος ἄκραν 
δυνάμεσϑ᾽- ἔτι γὰρ ϑάλλει πενία 
χακὸν ἔχϑιστον. φεύγει δ᾽ ὄλβος. 

ϑίου. ΕἾον. 96, ὃ: Εὐριπίδου ᾿Αρχελάου. "οὐ --- ὄλβος". ν5. 3 
δυνάμεϑ'᾽ ν. 1. 

299 
ἡμῶν τί δῆτα τυγχάνεις χρείαν ἔχων ; 

πατέρων γὰρ ἐσθλῶν ἐλπίδας δίδως γεγώς. 

510. ΕἾοΥν. 88, 5: Εὐριπίδου ᾿Δρχελάφ. ἡμῶν -- γεγώς".  οΥδιι5 
αἰΐου Ασυόοῃο]αὶ, μας ἔν: 6556 νἱα ρίαν. 

294 
ἐν τοῖς τέκνοις γὰρ ἁρετὴ τῶν εὐγενῶν. 
ἔλαμψε. κρεῖσσόν τ᾽ ἐστὶ πλουσίου γάμου 
[γένος]: πένης γὰρ οὐκ ἐκεῖν᾽ ἀπώλεσεν 
τὸ τοῦ πατρὸς γενναῖον. 

ϑτοὉ. ΕἾον. 88, 5: τοῦ αὐτοῦ (ες. Εὐρ.) πρρνααυεα “ἐν τοῖς --- 
γάμου" (ν85. 1 οἱ 3). ν8.1 ἁρετὴ] ῃ ἀρετή τε Μ. ν5. 3 ἕν ἔλαβε δο- 
Ῥαοὶ οἂά. οἱ ἔογίαββθ οοα, Μ, ἔλαβε (οι. ἐν) ΑΒ, ἐνέλαμψε Ὑ416Κ., 
ΡῬγδϑία] ἔλαμψε. κρείσσων ΚΝ κρεῖσσον Βέοδαοὶ ΑΒ. γ8. 8 γένος 
δαά141. αἀπᾶὸ βϑηππηξαν Ο]Ἰπὶ οαπὶ ἔν, 388 οορυ]αία, πένης --- γεν - 
ναῖον. ἢ. 1. Ββαθοπὶ ΒΜ, οἵα. ΑὙἢμα. 
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290 

σοὶ δ᾽ εἶπον, ὦ παῖ, τὰς τύχας ἐκ τῶν πόνων 
ϑηρᾶν: ὁρᾷς γὰρ πατέρα σὸν τιμώμενον. 

Β(0Ρ. ΕἼον. 29, 18: Εὐριπίδου ᾿Δρχελάῳ. “σοὶ ---- τιμώμενον᾽". 
γν8. 3 σὸν πατέρα Π πατέρα σὸν Βοίπῖα8. 

236 
πατρὸς δ᾽ ἀνάγκη παισὶ πείϑεσϑαι λόγῳ. 

Θ1ο90. ΕἾον. 79, 19: Εὐριπίδου ᾿“ρχελάῳ. “ πατρὸς --- λόγῳ᾽. λό- 
γων Μ. 

297 

πλουτεῖς; ὁ πλοῦτος δ᾽ ἀμαϑία δειλόν ϑ' ἅμα. 
5100. ΕἾον. 98, 12: Εὐριπίδου ᾿Δρχελάῳ. “ πλουτεῖς --- ἀμα᾽. 

298 
σὺν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις. 

5100. ΕἾἼον. 39, 44: Εὐριπίδου ᾿Ζρχελάῳ. " σὺν --- πόνοις. 

299 
νεανίαν γὰρ ἄνδρα χρὴ τολμᾶν ἀεί: 
οὐδεὶς γὰρ ὧν ῥάϑυμος εὐκλεὴς ἀνήρ, 
ἀλλ᾽ οἱ πόνοι τίκτουσι τὴν εὐανδρίαν. 

5.00. ΕἾοΥ. 51, 4: Εὐριπίδου ᾿Ζρχελάου. "“ νεανίαν --- Στ εὐδο- 
ξίαν᾽. ἘΠοβάθιη ψουϑιι8. ὁπ. ἔα Ὁ. πόιη. παρ θὲ Οὐΐοι ΕἾοΥν. 9, 39 Ρ. 88, 
8. ν5. 2 οὐ ὃ βθρϑίϊ ὅ10}ν. ΕἾἼον, 29, 82: Εὐριπίδου ὑπ εὐθδ εὶς 
-- εὐανδρίαν᾽. νϑ. 1 ἄνδρα 510}., ὄντα ον. ἀεὶ ὅ1ο"., πονεῖν ΟΥ. 
γα. 3 ῥαϑυμος] ἄϑυμος Οὐ. εὐκλεής εὐγενὴς ν. 1. ἴῃ 510}. ΕἾον. 99. 
ν5. ὃ εὐανδρίαν] εὐδοξίαν (οππι ν. 1. εὐανδροίαν) ὅ΄΄ο". ΕἼον. 51. ϑαιάθιη 
ἔοχσο νοῦρα Ἰοριιμίαν ἴῃ ἤν, 1039, 7. 

240 
οὐκ ἔστιν ὅστις ἡδέως ζητῶν βιοῦν 

εὔκλειαν εἰσεκτήσατ᾽, ἀλλὰ χρὴ πονεῖν. 
 Β60Ό. ΕἾοτ. 29, 14: Εὐριπίδου ᾿Δρχελάου. “ οὐκ --- πονεῖν. νϑ. 3 

εἶτ᾽ ἐκτήσατ᾽ ἸορΘη τη ΒαΒΡΊΙΘΟΥ. 

241 
ὁ δ᾽ ἡδὺς αἰὼν ἡ κακή τ᾽ ἀνανδρία 
οὔτ᾽ οἶκον οὔτε γαῖαν ὀρϑώσειεν ἄν. 

στο}. ἘἼον. 8, 13: Εὐριπίδου, ᾿Δρχελάῳ. “ὃ δ᾽ --- ἀν᾽. νϑΒ. 3 πό- 
λιν ὀρϑώσειεν τὶ, πόλιν ἀνορϑώσειεν γ ΑΚ. ,γαῖαν ὀρϑώσειεν Οὐ] ἴοι 
ΕἼον. 7,3 Ρ. 51,2, α0Ὶ1 πα θὸ Ἰορπιη τιν: ἐχ τοῦ Ἰμρεχϑέως. ὁ ἐκ τῶν πό- 
νῶν γὰρ τἀγάϑ᾽ αὔξεται βροτοῖς. ὃ δ ημε: ἀγὼν ἢ κακίστ᾽ ἀτολμία 
οὔτ᾽ οἶχον οὔτε γαῖαν ὀρϑώσειεν ἀν᾽. ΟἿ᾽, Τὰν. ἔν, 866. 
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242 

ἐμὲ δ᾽ ἄρ᾽ οὐ 
᾿μοχϑεῖν δίκαιον ; τίς δ᾽ ἄμοχϑος εὐκλεής; 

τίς τῶν μεγίστων δειλὸς ὧν ὠρέξατο; 

δον. ΤΟΥ. 51, 7: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) ᾿“ἀρχελάῳ. “ ἐμὲ δ᾽ 
᾿ὠρέξατο᾽. ν5. 3 ἀμόχϑητος Τἰυτϊ, ὄμοχϑος αγοῦίτ5. γογβαμη 8 ἃ ρτδο- 
ΘΊΟΒδῚδ αἸσ πη πη 6550 ἱπάϊοαὶ Βαάϊιαπι. 

248 

ἐγὼ δὲ τὸν σὸν κρᾶτ᾽ ἀναστέψαι ϑέλω. 
680]. λπιν. ῬΊιοΘα. 1159: ἀμφίβολον πότερον τοὺς κρᾶτας εἶπεν 

ἢ τὰς κρᾶτας.. ἐπεὶ καὶ ἐν ᾿Δρχελάῳ " ἐγὼ ---- ϑέλω᾽. 

244 

φέρει δὲ καὶ τοῦτ᾽ οὐχὶ μικρόν. εὐγενὴς 
ἀνὴρ στρατηγῶν εὐχλεῶ τ᾽ ἔχων φάτιν. 

510}. ΕἼοΥν. 54, 11: ἐν ταὐτῷ (θο. Ἔλιτ. Ατ0Π61].). “ ἔχει δὲ ---- φά- 
τιν᾽. 5100. ΕἾον. 88, 4: ἐν τῷ αὐτῷ. " φέρει δὲ --- φάτιν". ν5. 1 φέ- 
ρει] ἔχει δ΄ ο". Ἰοοο ρυΐοσγθ. 

24 
ὀλίγον ἄλκιμον δόρυ 

χρεῖσσον στρατηγοῦ μυρίου στρατεύματος. 
δίοῦ. ἘΊον. 84, 10: Εὐριπίδης ᾿ἡρχελάῳ. "ὀλίγον ---- στρατεύμα- 

τος". ν8.9 στρατηγοῦ στρατηγῷ ατοίϊι5, σάφ᾽ ἡγοῦ Οοπϊπρίοι. ἡγοῦ 
ψόγτ νἹ ἀθίαυ. 

240 
ὀλίγοι γὰρ ἐσϑλοὶ κρείσσονες πολλῶν κακῶν. 

μὴ". ΤΟΥ. 51, 9: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) “Ἵρχελάῳ. ς ὀλίγοι --- κα- 
. Οὐΐοι ΕἾον. 7, ὃ Ρ. 51,6: ἐκ τοῦ ᾿Αρχελάου. " ὀλίγοι ---- κακῶν". 

247 

ὃν δὲ σοι μόνον προφωνῶ. μὴ ᾽πὶ δουλείαν ποτὲ 
ξῶν ἑκὼν ἔλϑῃς παρὸν σοὶ κατϑανεῖν ἐλευϑέρῳ. 

βιοῦ. ΒΊΟΣ, 7, ὅ: Εὐριπίδης ᾿Δρχελάῳ. “ἕν --- ἐλευϑέρως᾽. γ8.1 
μὴ που δουλείαν Ἂς μὴ πιδοῦ λείαν Μ. ν5. 2 ἐλευϑέρως νυ]ρο, ἐλευ- 
ϑέρῳ 50Υ1051. 

248 

νεανίας τε καὶ πένης σοφός 8᾽ ἅμα" 
σε ς9 "Ὁ γι Σ , 5ΜΌΡ  ϑύτοο ΄ 

ταῦτ᾽ εἰς ἕν ἐλϑοντ αξι΄ ἐνθυμήσεως. 

ΟΡ. ΕἼον. 52, 4: Εὐριπίδου ᾿Αρχελάῳ. “ νεανίας ---- ἐνθυμήσεως᾽". 
γ5.1 8ϑ᾽ ἅμα] τ᾽ ἅμα ιηά., 8ϑ᾽ ομι. Α. 



944 ἘΥΕΙΡΙΠΙΞ 

24 

τί δ᾽ οὐκ ἂν εἴη χρηστὸς ὄλβιος γεγῶς; 
5100. ΕἸον. 91, 16: Εὐριπίδου ᾿Αρχελάου. “ τί δ᾽ --- γεγώς ;᾽ εἴη) 

ἢ ΑΒ. 
«200 

οὐκ ἔστι πενίας ἱερὸν ἐχϑίστης ϑεοῦ. 
μισῶ γὰρ ὄντως οἵτινες φρονοῦσι μέν, 
μέσο δ᾽ οὐδὲν ὥς γε χρημάτων ὕπερ. 

σίου. ΕἼοΥ. 4: Εὐριπίδου ᾿“ρχελάφ. οὐ» ---- ὕπερ᾽. νὴ. 1 
αἰσχίστης 1ΌΥ], ἜΓΡΝ Βουρίκτι5. νβ5. 8 οὐδενός γε (νο] οὐδενός τε) 
ΠΡΥὶ, οὐδὲν ὥς γε ὙΥΔΙΚΟΗ͂ΘΙα, νβ. 3 οἱ ὃ ἃ ρυΐηιο αἰγπηθη 05 6586 

ΡΤ ΌΙΠΙου οἱ. Μπιβρτᾶνιβ, αὐ 46 Ποστιπι διοίονο ἀπ 1 ΓΔ] ΡΟΒ510. 

291 

μὴ πλούσιον ϑῇς" ἐνδεέστερος γὰρ ὧν 
ταπεινὸς ἔσται" κεῖνο δ᾽ ἰσχύει μέγα, 
πλοῦτος λαβών τε τοῦτον εὐγενὴς ἀνήρ. 

5100. ΕἾοΥ. 91, 18: Εὐριπίδου ᾿Δρχελάῳ. ἘΝ ἘΞ ἀνήρ ᾿ς; δὰ δ Ὁ 
οἵα. ΑΜ γιμα. 

252 
»,«ῷ ὦ » ἣ , 

τυραννίδ ἡ ϑεῶν δευτέρα νομίζεται" 
τὸ μὴ ϑανεῖν γὰρ οὐκ ἔχει, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔχει. 

Β)ίοΌ. ΕἼοτ. 47, 85: τοῦ αὐτοῦ (850. Εὐρ.}) ᾿“Δρχελάῳ. “τυραννίδα -- 
ἔχει᾽. ΥῈ, ἬΡΡΙΤΤΣ εἶναι ϑεῶν βίος νομίζεται δἄοραίαν,. τυραννίδα 
ἡ ϑεῶν β (ἠἡϑῶν δευτέρα ΜῈ νομίζεται ΑΜ. ν5. 3 τἄλλα δ᾽ Ἰιῦτὶ, τὰ 
δ᾽ ἄλλ᾽ Οτοίϊα5. 

208 

κρείσσω γὰρ οὔτε δοῦλον οὔτ᾽ ἐλεύϑερον 
τρέφειν ἐν οἴκοις ἀσφαλὲς τοῖς σώφροσιν. 

βίου, ἘΊοΣ. 62,.1}: Εὐριπίδου ᾿ἡρχελάῳ. “ χρεῖσσον --- σιύφρο- 
σιν᾽. ν5.1 κρεῖσσον ΠΡΥῚ, κρείσσω ῬΗμρΊς. γὰρ οὔτε] γάρ τε ΛΜΚΙΩ- 
ἊΝ ν5. ῶ σώφροσι] σώφροσιν ΝΜ. 

204 

σὺν τῷ δικαίῳ γὰρ μόνῳ γ᾽ αὐξήματα 
μεγάλα φέρουσι πάντ᾽ ἐν ἀνθρώποις .. 
τάδ᾽ ἐστὶ χρήματ᾽, ἥν τις εὐσεβῇ ϑεόν. 

Οὐΐου ΕἾἼου. 871 ν. 44, 26 Βομποίάον.: ἐχ τοῦ ̓ Ἡρχελάου Εὐρι- 
πίδου. ἡ εἰ ἀν δξραν Οὐ τον γ5. 1 εἰ τῶν δικαίων γὰρ νόμοι τ αὐξήματα 

ὁοάοχ, “πο οοΥγοχῖ. νβ. 3 πάντα δ᾽ οο,, πάντ᾽ ἐν βουῖρ51, Του ίαβδο 
ἀεί ΑΕ βάξτΕΝ οσὴ Μοϊηοϊκῖο. ν5. ὃ ϑεόν) [, ϑεούς Ιορ. 
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2 0ῦ 

ἁπλοῦς ὁ μῦϑος. μὴ λέγ᾽ εὖ: τὸ γὰρ λέγειν 
εὖ, ρϑναι Ρ»" εἰ φέροι τινὰ βλάβην. 

Κ(00. ῬΊος. 84, , Εὐριπίδου, ̓ἀρχελάῳ (ἴϊὰ ΜΥ1π4.). “" ἁπλοῦς --- 
βλάβην᾽". ν5.1 νηκῆ Ἴϊεὶ, λέγ᾽ εὖ γα]οϊι. 

250 

Δ. πόλλ᾽, ὦ τέχνον. σφάλλουσιν ἀνθρώπους ϑεοί. 
Β. τὸ ῥᾶάστον εἶπας. αἰτιάσασϑαι ϑεούς. 

ΡῬΊας. Μου. Ρ. 30 1): δεῖ τῷ βελτίονι συνηγορεῖν. ὥσπερ ἐν τού- 
τοις ᾿ πόλλ᾽ -- ϑεούς᾽. νϑ8. 1 ΟΧ ἘαΥΙΡ1αἿ8 Αὐόθοῖαο αἴρεις [πιβέϊητι5 
Μ. νοΐ, 1». 180: καὶ ἐν ᾿ἡρχελάῳ πόλλ᾽ -Ξ- θεοί᾽ὔ. ν8. ὃ οἵ. ῬΙαὶ. 
Μον. Ρ. 1049 Εἰ: φήσει τις ἐπαινεῖν πάλιν τοῦ Εὐριπίδου λέγοντος " εἰ 
ϑεοί τι δρώσιν αἰσχρόν. οὐκ εἰσὶν ϑεοί᾽ καὶ " τὸ ϑᾷστον -- ϑεούς᾽". 

Ὑ οΥβιιβ Ῥυῖον ΟἾΒΒ6Ὶ ντἀθίαν, Αὐοπο]αὶ αἰΐου. 

257 

δοκεῖς τὰ τῶν ϑεῶν ξυνετὰ νικήσειν ποτὲ 
καὶ τὴν δίκην που μάκρ᾽ ἀπῳκίσϑαι βροτῶν᾽ 
ἣ δ᾽ ἐγγύς ἐστιν. οὐχ ὁρωμένη δ᾽ ὁρᾷ 
ὃν χρὴ κολάξειν τ᾽ οἶδεν: ἀλλ᾽ οὐκ οἶσϑα σὺ 

ὁπόταν ἄφνω μολοῦσα διολέσῃ κακούς. τ 

ΒίοὈ. ΕΠ]. 1, ὃ, 47 ρΡ. 180 5'π6 Ἰϑπηπι. : " δοκεῖς ---- κακούς. 
Οτΐοι ΕἼον. ὅ, 1 Ρ. 46, 36 δ΄οπηοίάον.: ἐχ τοῦ ̓ Δρχελάου Εὐριπίδου. 
- δοκεῖς --- δρᾷ’ (υ5. ἜΤΙ γ8. 1 τὰ ϑεῶν σὺ 510}. (Ὁ ] ἔπαθα, σὺ 
οἵα. ΑἹ, τὰ τῶν ϑεῶν Οὐ. νικήσειν] νικῆσαι ν. 1. ἴὴ Κ'[00. νϑ8. 3 μόκρ᾽ 
(γ 6} μακρὰν) ἀποιπκεῖσϑαι 00. ,) μακρὰν ἀποκεῖσθαι ΟΥ. ν5. 8 ἢδ᾽ 
ἔστιν ἐγγύς ΟΥ., ἡ δ᾽ ἐγγύς ἐστιν ϑἰο!ν. νβ8. ὃ ἀμφωμολοῦσα 110 τ], 
ἄφνω μολοῦσα Οτοίϊ8. 

208 
μαχάριος ὅστις νοῦν ἔχων τιμᾷ ϑεὸν 
καὶ κέρδος αὐτῷ τοῦτο ποιεῖται μέγα. 

Ονΐοι ΕἾον. ὃ, 3 2}. 45,3: ἐκ τοῦ αὐτοῦ δράματος (βο. παν. ΑΥ6Π6].). 
“μακάριος -- μέγα". γ8. 1 ἔογί, ϑεοὺς 16Ρ. ν5. 3 αὐτῷ] αὐτὸ οἱ. Ἐδη- 
Κιιιβ, τη] τη αὑτῷ. 

259 

πολλοὺς δ᾽ ὁ ϑυμὸς ὁ μέγας ὥλεσεν βροτῶν 

ἥ τ᾽ ἀξυνεσία. δύο κακὼ τοῖς χρωμένοις. 
ΚΘ100. ΕἾον. 30, 11: Εὐριπίδου ᾿Δρχελάῳ. - πολλοὺς -- χρωμένοις". 

γ5. 1 πολλούς ϑ᾽ ϑοᾶ. ο55. γυ8. 3 ἀσυνεσία αὐξο Οτοίίππι. 

200 

τῷ γὰρ βιαίῳ κἀγρίῳ τὸ μαλϑακὸν 
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εἰς ταὐτὸν ἐλϑὸν τοῦ λίαν παρείλετο. 

5ίοῦ. ΕἾον. 90, 35: Εὐριπίδου ᾿Αρχελάῳ (τὰ οοά. Μιμά.). 
γὰρ --- παρείλετο᾽. ν5. 3 αὐτὸν] ταὐτὸν ἰγο5 οοα4. βομον Ι. 

2601 

ὀργῇ δὲ φαύλῃ πόλλ᾽ ἔνεστ᾽ ἀσχήμονα. 

100. ΕἼον. 20,12: Εὐριπίδου ᾿Δρχελάῳ. "ὀργῇ ---- ἀσχήμονα. ἔξω 
γὰρ ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος. πόλλ᾽ ἐστὶν ὀργῆς ἐξ ἀπαιδεύτου 

καχά᾽. 'Ττῖα παθο οθ56 ἔταρτηθηίδα ταὶ ἀστοί; ν5.2 ὁχ π΄. ΗΡ}510. 
ἀοβυμπηρίτ5 οϑί (ἔν. 760), ν8. ὃ ἤΘβ610 Οα1π5 Ροθίδθ. ΑὐὙ ΟΠ] 81 ν υβτι5 
τοῦ τ τη ΔΘ. Π]0η. 687. 

202 
" 2 ς Ἁ -» 

ἔπαυσ᾽ οδουρους ἐὐμησνας 

5680]. Ῥιμπά. ῬΧΠΙ. 2. 84: πειρατὰς. τοὺς κατὰ “πέλαγος λῃστὰς λὲξ 
γομεν. κυρίως δὲ τοὺς ἐν ΩΣ πμοδρογύλντσρ. παρ᾽ ὃ δὴ καὶ ὁδουροὺς 
αὐτοὺς ἌΣ οι Εὐριπίδης ἐν ᾿Αρχελάῳ " ἔπαυσ᾽ δὸ. λ.᾽ καὶ Σοφοκλῆς 
ἐν Αἰγεῖ --- 

209 

ἔσωσα δούλην οὖσαν οἱ γὰρ ἥσσονες 
τοῖς χρείσσοσιν φιλοῦσι δουλεύειν βροτῶν. 

510}. ΕἾἼον. 62, 18: Εὐριπίδου ᾿Αρχελάου. "“ ἔσωσα ---- βροτῶν᾽". 
ἽΠποΥΐ ποίδμι ΔΡΡομΪ οὐάοχ Μιμα. νβ. 1 ἔσωσε οἱ. ΜΟΙ οἸκῖτι5. 

204 

πάλαι σκοποῦμαι τὰς τύχας τῶν βροτῶν 
ὡς εὖ μεταλλάσσουσιν- ὃς γὰρ ἂν σφαλῇ 
εἰς ὀρθὸν ἔστη χὼ πρὶν εὐτυχῶν πίτνει. 

Θ100. ΕἼον. 10ῦ, 31: Εὐριπίδου ᾿ἀρχελάου. “πάλαι --- πίτνει. 
Ονῖοη ΕΊοΣ. θ᾽. 5 ΟΠ 7» πένπ ἐδῦ ᾿ἡρχελάου Εὐριπίδου. “ πάλαι --- 
εὐτυχῶν᾽". ν5. 1 σχοποῦμαι) σκοπῶμεν. Οὐ. τῶν βροτῶν] τὰς τῶν βρο- 
τῶν το δοὶ οοάοχ "0, ΡΤΟΡΑ ΒΗ 5 ἐγὼ βοοτῶν ΒΟΥΡΒΟΙΧΒ. ν85. 9 μετα- 
βάλλουσιν βυρδραὶ ὁο. Α, ὃς γὰρ ἂν ἀσφαλῶς ϑίοθαοϊ ΑΔ, οὐ γὰρ 
ἀσφαλως Οὐ. ν5. 8 χὼ πρὶν εὐτυχῶν συίτνει 10}. (151 αποά πίπτει Α, 
πίτνει Ὑιμ4.), πίπτει δ᾽ ὁ πρὶν εὐτυχῶν ΟΥ. 

20ῦ 
᾿" " ῇΓ 

ἔστι καὶ παρὰ δάκρυσι 
κείμενον ἡδὺ βροτοῖς, ὅταν 
ἄνδρα φίλον στενάχῃ τις ἐν οἴκῳ. 

Κ(0}. ΕἾοΥ. 122, 7: Εὐριπίδου ᾿“ρχελάου. " ἔστι --- οἴκῳ". ν5. ὃ 
οἴκῳ ΔΒ, οἴκτῳ Νῖη4ο)". 



ΔΡΧΕΛΛΟΣ ΑΥ̓ΓῊ 247 

200 

τὰ γὰρ οὐκ ὀρϑῶς πρασσόμεν᾽ ὀρϑῶς 
τοῖς πράσσουσιν κακὸν ἦλϑεν. 

510}. Ἐ).1.1, ὃ, 85 Ρ. 194: Εὐριπίδης ᾿4ρχελάῳ. " τὰ γὰρ --- ἦλϑε᾽. 

ΑΥΦΗΝ 

ΑΥΙΒΙΟΡΝ. Ἐ δι. 1080: οὐ προαγωγοὺς κατέδειξ᾽ οὗτος (ΣΡ 1465) 
καὶ τικτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς: πὶ ΒΟ Ποὴ οοαϊοῖρ Ῥανῖ5. 3891: τιχτού- 
σας μὲν ἐν τοῖς ἱεροῖς «᾿ ὡς ἡ 4ὔγη ἡ ϑυγάτηρ ᾿ἡλέου ἱέρεια οὖσα ᾿᾽4ϑη- 
νᾶς ἐν τῷ ἱερῷ γεννᾷ τὸν Τήλεφον. Δ}. ΑΕΒ 610: Εὐριπίδης 
δ᾽ ὑπὸ ᾿ἡλέου φησὶ τοῦ τῆς “ὔγης πατρὸς εἰς λάρνακα τὴν 4ὔγην κα- 
τατεϑεῖσαν ἅμα τῷ παιδὶ Τηλέφῳ καταποντωϑῆναι. ᾿4ϑηνὰς δὲ προ- 
νοίᾳ τὴν λάρνακα περαιωϑεῖσαν. ἐκπεσεῖν εἰς τὸ στόμα τοῦ Καΐκου, 
τὸν δὲ Τεύϑραντα ἀναλαβόντα τὰ σώματα τῇ μὲν ὡς γαμετῇ χρήσα- 
σϑαι. τῷ δ᾽ ὡς ἑαυτοῦ παιδί. Ἐογο οαάριῃ Ῥαῖ5. ὙΠ], 4, 9. ῬΙυτα 
οὗ ραγέϊι ἀϊνουβα ἰσαάδππίὶ Αρο]]οά. 3, 7, 4 οἱ 8ὃ,9,1 Ἠγείπαβ Δ. 
99 οἱ 100. οἵ. Ῥαι5. ΠῚ, 48,17. ΜΙοιπονῖδο ΟΥΤΟΥΘ ΠΊΟΡΘη65 1. 2, 
33 νοῦρθα κράτιστον εἰκῇ ταῦτ ἐᾶν ἀφειμένα (Ἐπιν. ἘΠ. 879) ὁΧ Πᾶὸ 
ἔαθυ]α αὔονι. ΟΟΤΉΙΟΙ “Ῥοθίδο “4Ὅὔγην βρϑοίατο νἀοίαν ὅ6Π0]. Ἐπιν, 
ἈΠι68. 416, Ὁ] ἀν. ἄμυστις αρίτασ: ὡς ἐν Αὔγῃ “σὺν τῷ βαϑείας 
καὶ πυκνὰς | ἕλκουσι τὰς ἀμυστίδας". ΜοΥύδι5. σπηΐ ἀἰπιοίνϊ 1 1 οῖ ; 
Σχυϑῶν φγτὸ σὺν τῷ οἱ. ΕὐϊΖθοιπιβ. ἘπαυΊρΡΊ 61 ἀγατηδεῖβ ἔλα ϑιηθι- 
ὕπτη Ἰαΐθυθ 5ΈΒΡΊΘΟΥ ρυᾷ Το] θίθηῃ ἴῃ ἴο. ΕἼοΥ. 108, 88. 
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νῦν δ᾽ οἶνος ἐξέστησέ μ᾽ - ὁμολογῶ δέ σε 
ἀδικεῖν. τὸ δ᾽ ἀδέκημ᾽ ἐγένετ᾽ οὐχ ἑκούσιον. 

Βίοῦ. ΕἘἼον. 18, 30: Εὐριπίδου 4ὐγῆς. “νῦν δ᾽ --- ἑχούσιον". Οο- 
ΤΉΪΟῚ 6556 Ῥοθίδθ Ἰόδαζα ῬΙΟΡίοΥυ ΠΤ ΘΙῸ5 ΟἹ. ῬΊΘΥΒΟΛΙΒ οὐ ΔΙ ΘΙ ΟἸκπι5, 
οἵ. ἰάθη παν. Αμαν, 883: Μενέλαε. “φέρε δὴ διαπεράνωμεν λόγους. 
Οτορβί. 1228: ἀδίκως" προδέδομαι δ᾽ ὑπὸ κασιγνήτου σέϑεν. Οτοβέ. 
1332: ἱκέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν βοᾷ. 

208 

σκῦλα μὲν βροτοφϑόρα 
χαίρεις ὁρῶσα καὶ νεκρῶν ἐρείπια, 
κοὐ μιαρά σοι ταῦτ᾽ ἔστιν: εἰ δ᾽ ἐγὼ ἔτεκον. 

δεινὸν τόδ᾽ ἡγεῖ; 

ΟἸοιηθη5 ΑἸοχ. δίγομι. ΝΠ Ρ. 84 54.: εὖ δὲ καὶ ἢ 4ύγη (ἡ αὐτὴ 
ΤΠΟΥῚ, ΘΟΥΡΟΧΙΐ Οτοιϊα5) δικαιολογουμέμη πρὸς τὴν ᾿᾿ϑηνᾶν ἐπὶ τῷ 
χαλεπαίνειν αὐτῇ τετοκυίᾳ ἐν τῷ ἱερῷ λέγει " σκῦλα --- ἡγῇ" - καίτοι 
καὶ τὰ ἄλλα ζῷα ἐν τοῖς ἱεροῖς τίκτοντα οὐδὲν ἀδικεῖ. ἘΣ ΡΙΑΙ νοὺ- 
5115 ὐἱθτ Οτοίίιβ. ν8. 2 ὁρῶσ᾽ ἀπὸ 1|0γ], ὁρῶσα καὶ ἩΘΑΙΠῖπ5. 
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δεινὴ πόλις νοσοὺὐσ᾽ ἀνευρίσκειν κακᾶ. 
510}. ΕἼον. 43, 123: Εὐριπίδου Αὐγή (ἴϊὰ οοα. Ὑ1π4.). “ δεινὴ -- 

κακά. 
270 

καὶ βουϑυτεῖν γὰρ ἠξίους ἐμὴν χάριν. 
ΑΡοΠ οι. ἀθ ΟὐΩ]. Ρ. ὅ14.. 11] ἀθ ΔΟΘΙΒΔΕνΟ χάριν: ὀνοματικὴς 

συντάξεως ἔτυχεν. ἐν μὲν γὰρ Κρήσσαις " ἐγὼ --- κατακτενῶ᾽ καὶ ἐν 
“4ύγῃ " καὶ βουϑυτεῖν -- χάριν". 

211 

Ἔρωτα δ᾽ ὅστις μὴ ϑεὸν κρίνει μέγαν 
καὶ τῶν ἁπάντων δαιμόνων ὑπέρτατον. 
ἢ σκαιός ἐστιν ἢ καλῶν ἄπειρος ὧν 
οὐκ οἶδε τὸν μέγιστον ἀνϑρώποις ϑεόν. 

510}. ΕἾοΥ. 68, 11: Εὐριπίδου 4ὐγῇ. “Ἔρωτα -- ϑεόν᾽. πώ 
ΟΤῊ. ἴα. ΠΟΠῚ, αὔονι ΑἿΙ.. ΤΡ: 6000}: κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν 5: 
τὴν ὕστις Ἔρωτα μὴ μόνον κρίνει ϑεόν, ἢ σκαιός --- ϑεόν. Τιαἰϊπο 
Ιοοσση ΟΧρυθϑϑιῦ δ θο]α5. διαῖπι5 (Οοτη. Τ,4ι. ΤΟΙ ΘοΙς. Ρ. 65) ἴῃ 
ας. Το. 4, 89. 68: -. [4ππιογοη}} αθιην χιῖ η0η. διμηιηνμηῖι ρμίοί, απ 
δίἰμΠιγι αἰ! γογιην 6586 ἀμιρον ει ΘαἸϑίμηιο. ἜΡΆΘΗ ΘΕ, ν δα Οδοοῖ- 
ΠΠπ|1Ὲ Ἰορίδβο ῬΥΓΟΡΔΌΠΙΡΟΥ οἵ; Μοϊποκῖιβ, 4π| Υ8. 5 ἀνδρῶν 8᾽ ἁπάντων 
δαιμόνων 8᾽ ὑπέρτερον οἱ γ5. 4 οὐκ οἶδεν ὄνϑ᾽ ΓΤ Ρεϑοία] ον. 

2172 

οὐ τῶν κακούργων οἶκτος. ἀλλὰ τῆς δίκης. 
 Βίορ. ΕἸἼοΥ. 46,9: Εὐριπίδου ἐξ Αὐγῆς. “οὐ --- δίκης". οἶκτος] 

οἶκος ΒοίΠπβ5. 
279 

πτηνὰς διώκεις. ὦ τέκνον τὰς ἐλπίδας... .. 

οὐχ ἡ τύχη γε" τῆς τύχης δ᾽ οὐχ εἷς τρόπος. 

5100. ΕἼοτ. ΗΙ; ἧς Εὐριπίδου “Αὐγῆς (51 γιπά,, “ἰγέως Α,, 40. 
ποῖηθη οἵη. Μὴ. “ἡ πτηνὰς --- τρόπος. ν5. 3 ἔχει γένῃ σε οἱ. Ἠουδη- 
Π115., ΔΠῚ ἃ11ἃ: δῃΐο ν5. 3 ΟΠ ΏΪ1] Τη θυ  ἀ1556. Ῥυο ΔΌΠΠΙΓοΥ βἰαῦαϊ 
Μοιϊμποκια5. 

274 

τίς δ᾽ οὐχὶ χαίρει νηπίοις ἀϑύρμασιν ; 

Βίον. ΕἼον. 78; 4: Εὐριπί δου “Αὐγῆς. “τίς --- ἀϑύρμασιν ;᾽ 
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πῶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν, οὐχ ἡμῖν μόνον, 
ἢ καὶ παραυτίκ᾽ ἢ χρόνῳ δαίμων βίον 
ἔσφηλε, κοὐδεὶς διὰ τέλους εὐδαιμονεῖ. 
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στο}. ΕἾον. 100.) 15: Εὐριπίδου ἐξ “ὐγῆς. " πᾶσιν --- εὐδαιμονεῖ’. 
γ5. 1 μόνοις 1}. 

Ἁ ΩΝ Ἀ 3 » ᾿ ῇ 

. τὸ δ᾽ ἐπιεικὲς ὠφελεῖ τας ξυμφορας. 
ν 3 Ὁ » . ’ 

Β100. ΕἾἼοΥ. 37, 30: Εὐριπίδου “ὐγῆς. “τὸ δ᾽ --- ξυμφοράς᾽". τὸ 
᾿ Α ᾽ 

δ᾽] τὸ γὰρ Οατοίϊαβ. 

2171 
» Ψ.-ῃ»ν»ν ’ [Ὶ ’ χακῶς δ΄ ὁλοιίντο παντὲς οἱ τυραννίδι 

, 3η» ᾽ ΄ , 

χαίρουσιν ὀλίγῃ τ΄ ἐν πόλει μοναρχίᾳ" 
9 Ἁ "» » 

τοὐλεύϑερον γὰρ ὄνομα παντὸς ἄξιον, 
ἫἋ ,᾿, 3 " 3 " ΄ 

καν σμίκρ᾽ ἔχῃ τις. μεγάλ᾽ ἔχειν νομίζεται. 
ΒΞ: ΄ » 

Βίο. ΕἼοΥ. 49, 8: Εὐριπέδου “ὐγή. “ κακῶς ---- νομίξεται". νϑ5. 1 
" . ᾽ . Ε . 
ολυντὸ Ὑὶμπα. ν5. 3 ολίγων τοίϊιρ. ν8. 3 οἱ 4 οἵὴ. ἔα θυ]α 6. ΠΟΙ Ϊη6 
αἴονε ῬΊΠ]ο πιά. νο]. 3. Ρ. 467. νβ5. 4 μίκρ᾽ 5ἴο". νομιζέτω ῬΆΠο. 

218 

γυναῖκές ἐσμεν: τὰ μὲν ὄχνῳ νικώμεϑα, 
τὰ δ᾽ οὐκ ἂν ἡμῶν ϑράσος ὑπερβάλοιτό τις. 

5.100. ΕἾοΥ. 78, 41: Εὐριπίδου “4υγῆς. “γυναῖκες --- τις᾽. ν5. 3 
ὑπερβάλλοιτο] ὑπερβάλοιτο ΑΒ. 

279 

ποῖ; πῶς δὲ λήσει; τίς δὲ νῶν πιστὸς φίλος; 
ξητῶώμεν- ἡ δόκησις ἀνθρώποις κακόν, 
καὶ τοὐπιχειρεῖν γ᾽ ἐξαμαρτάνειν φιλεῖ. 

510}. ΕἾον. 39, 7: τοῦ αὐτοῦ (5ς. Εὐριπίδου) “ὐγῆς (ἰἰὰ οοά, 
γιμα.). “ποῖ --- φιλεῖ". νβ. 1 νῷν] νῦν Β. ν5. ὃ γ᾽ ἀἀαϊίαμι οχ 

ΨψιμαοὈ. 
280 

κέρας ὄρϑιον 
Ηοδγοῖι. 2 Ρ. 382: χέρας ὄρϑιον- ἡ (ἢ νι]50) νευρά. Εὐριπίδης 

δὲ “ὔγῃ (αὐγήν ςο4.). Τωοοτιβ τηπεῖ]πι5 νἹἀ θέν. 

2851 
ἀπενήσω .- 

Ἡόβυ οι. 1 Ρ. 487: ἀπενήσω" ἀπέβαλες. Εὐριπίδης Αὔγῃ (αὐγή 
δοΐῇ:). 

282 
διέφϑειρε 

ἩΘβυοΙ. 1 Ρ. 989: διέφϑειρε" διῆγεν. Εὐριπίδης Αὔγῃ (αὔγει ςοα.). 
διέφερε οἱ. Κα βίον. 

2859 
φιλοτραφής 
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Απεδίῖ, Ρ. 116, 3: φιλοτραφής . ὃν ἡ συνήϑεια φιλότροφον λέγει. 
Ευριπίδης “4ὑγῇ. 

ΑὙΤΘΑΤΕ ΟΣ ΘΟ ΡΙΚΌΣ 

᾿Γ Ζοίζθβ ροβίαπαιῃ (6 Αὐτόν οἱ ἔχ ε15 παυγανὶτ, παθο αααιὶ ΟΠ. 
8. 459: ἐν Αὐτολύκῳ δράματι σατυρικῷ τὰ πάντα ὁ Εὐριπίδης ἄχρι- 
βῶς τὰ περὶ τούτου γράφει. 1)6 ἀγριππθηΐο οἴ. Ἡγρίῃ. δ. 901: 17167- 
σπγῖι5 Αμίοίμοο, ὁα (ἰμϊογιο ψιθηι ργοογοαυνο,αί, ηιιιογὶ εἰρεί κί {ιγαοῖδοῖ- 
718 ὁ586| 60 «ἰ6}7" 6] θη ἰ6γ) {17 1, ζμ1ο.,. κεἰ ψιεϊαεϊα διε})γρ1ι1556ὲ 1γ) χιαΉ1- 
σμηψηθ οἰ ρίδην υοῖ θί {)"αγιϑηιμαγ έν)", θα: αἴϑο ἴῃ πϊγγιίηι νοῖ δα: μ1Ω7Ὸ 17) 
αἰδειηι., 171. ΘΟΥ̓Ττηὶ 6. Ἡλι... 1η. ᾿ιμ{Ἷ]πεηι δα δογηίο. ἐς Ομ ΔῊ] διδυρλὶ ρ6- 
ομ8. αἰἰδίάπ Ἰηυοίαγοί ἤ66 αὖ ὁ0 ροξδοί (ἰδργ6]ιθηϊ., 50)1511 διμηὶ ἤιωμώη διϑὶ 
]α ΈγῈ, φοραί ὙΠ ἴμ5 γιΔ 16 γ 15. απο οἰλαίι)) Οἱ διειι5. ηνημοἰγαίιγ. φι τε Θιίηι 
αοργολοηαογοί, 10. ῥϑοογ μην μι γ15 ποίαηι ἱπιροϑι. γι Οἰι)γν δοἰ 0 Ἠ107 6 
Ἰηνοίαδδοί οἰ δίδυρἼιι5. αὐ οἰηι υθη5801, ρϑΟΟῦ αὶ διια δα; θη ιἰῖ5 αἰοργομοη 
Οὐ Ῥοίγδθῃ. 6, ὅ2. Ἰομιθάθβ ᾿. 488, 7: Γαϊπα Αἰοϊαηα α σγαθοα 
δαίψγίοα αΠ76Υ1, ψιοα ἴηι δαίμοσι [676 δαίμψγογιγι ρ6γ, 50 αο Ἰγηεἰμοιιγηίι7" αἰιΐ οἱ 
ψμαθ 8μη1 γ]Ἰομίαθ 51.165 δαίμγ15, μίοίγοιις, Βιιδῖγῖς (Βιι γῖς οα., οἵ, 
Οβδημῖβ ἴῃ ὙΥΟΪΗ͂Ι ΑἸΔ]. νο]. 3. ρ. 586). Τλια5. ἔιΐῖθθο ἀγδιηδίῖβ οα!- 
[ἰοπ 65. ἐοοογθ νἹἀθίυν ΑΠΠ. Χ ᾿. 418 Ο, Ὁ] Εὐριπίδης ἐν τῷ πρώτῳ 
Αὐτολύκῳ Ἰορῖθαν, 564. βογτίδθβο πρώτῳ ΘΟΥρίπτ ΟΧ σατυρικῷ. 

84 

καχῶν γὰρ ὄντων μυρίων καϑ᾽ Ἑλλάδα 
οὐδὲν κάκιόν ἐστιν ἀϑλητῶν γένους. 
οἱ πρῶτα μὲν ξῆν οὔτε μανϑάνουσιν εὖ 
οὔτ᾽ ἂν δύναιντο: πῶς γὰρ ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 
γνάϑου τε δοῦλος νηδύος ὃ᾽ ἡσσημένος ὦ 
χτήσαιτ᾽ ὧν ὄλβον εἰς ὑπερβολὴν πατρός; 
οὐδ᾽ αὖ πένεσϑαι καὶ ξυνηρετμεῖν τύχαις 
οἷοί τ᾽ - ἔϑη γὰρ οὐκ ἐθισθέντες καλὰ 
σκληρῶς διαλλάσσουσιν εἰς τἀμήχανα. 
λαμπροὶ δ᾽ ἐν ἥβῃ καὶ πόλεως ἀγάλματα 10 
φοιτῶσ᾽ - ὅταν δὲ προσπέσῃ γῆρας πικρόν, 
τρίβωνες ἐκβαλόντες οἴχονται κρόκας. 

ἐμεμψάμην δὲ καὶ τὸν Ἑλλήνων νόμον, 
οἱ τῶνδ᾽ ἕκατι σύλλογον ποιούμενοι 
τιμῶσ᾽ ἀχρείους ἡδονὰς δαιτὸς χάριν. 1 
τίς γὰρ παλαίσας εὖ, τίς ὠκύπους ἀνὴρ 
ἢ δίσκον ἄρας ἢ γνάϑον παίσας καλῶς 
πόλει πατρῴᾳ στέφανον ἤρκεσεν λαβών; 
πότερα μαχοῦνται πολεμίοισιν ἐν χεροῖν 
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δίσκους ἔχοντες ἢ δίχ᾽ ἀσπίδων ποσὶ 20 
δείνοντες ἐκβαλοῦσι πολεμίους πάτρας; 

οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνει πέλας 

στάς. ἄνδρας οὖν ἕχρὴν σοφούς τε χἀγαϑοὺς 

φύλλοις στέφεσϑαι. χώστις ἡγεῖται πόλει 
κάλλιστα σώφρων καὶ δίκαιος ὧν ἀνήρ. 20 
ὅστις τε μύϑοις ἔργ᾽ ἀπαλλάσσει κακὰ 
μάχας τ᾿ ἀφαιρῶν καὶ στάσεις" τοιαῦτα γὰρ 
πόλει τε πάσῃ πᾶσί ὃ᾽ Ἕλλησιν καλά. 

ΑἸ. Χὶ νη. 418 Ο: πάντες γὰρ οἵ ἀϑλοῦντες μετὰ τῶν γυμνασμάτων 
καὶ ἐσϑίειν πολλὰ διδάσκονται: διὸ καὶ “Πυὐριπίδης ἐν τῷ πρώτῳ “4ὑ- 
τολύκῳ λέγει “ κακῶν γε --- καλά". ταῦτ᾽ εἴληφεν ὃ Εὐριπίδης ἐκ τῶν 
τοὺ Κολοφωνίου ἐλεγειῶν Ξενοφάνους (Βοιρς. γε. Ρ. 357). ν5. 1---9 
δἱ 16---22 αἴουγί Οδ]θηιβ.ν 0]. 1 Ρ. 38 544. (νο]. 1 Ρ. 4 οἀ. Βδ81]., 
ν0}. 23. Ρ. 10 Οιατγί.). νβ. 1 οἱ 3 Ἐπτδῖς 1]. Ρ. 1299. 90, νϑ. 19 Ῥίορ. 
Τ7,..1, 86, γ8. 19 54. (πότερα --- ἔχοντες) ᾿ζθγτιμη ΟΔἰθπαβ νοὶ, 1 Ρ. 88 
(νοΙ. 1 Ρ. 5 θά. Β481]., νο]. 3 ῥ. 18 834ᾳ. Οιαγί.), νβ8. 32 Ῥ]αι. ΜΟΥ Ῥ- 
581 Εἶν. 808 Β Θα]οιναΣ Υ0]. 1 ». δ8. Εαθα]α 6 ΠΟΡΊΘῊ τιητι8 ΡτΟΙ- 
αἴ ΑἸμομᾶθιβ. ν8.1 γὰρ Θαϊοπ. οἱ Τῦπιδί.. γε Αἴ. πἀπάδ κακῶν γε- 
γώτων ΒΟΡΙΡΒουμη. Υ8. ὅ ἡττημένος αα]θη. νγϑ8. θ ὑπερβολὴν ΔἸ. 
ὑπεχτροφὴν ΟΘ΄4]16η. ν5. 7 καξυπηρετεῖν ταῖς: καὶ ξυνηρετμεῖν (ν6] 
ξυνηρετεῖν) ΑἸ. ν5. 9 μεταλλάσσουσιν 6]. τἀμήχανον (ὐαΙομπαβ οἵ 
Αἰπθπδοὶ ἘΣ. νβ. 13 ἐκβαλόντες] ἐκλείποντες Τ)Ίορ;. 1... νΆ. 16 τί γὰρ 
π. οἱ τί τ᾿ ὠκ. Αἴϊι. νϑ. 17 παίσας} πλήξας 618]. ν5. 90 δε ΠΌνὶ, δέχ᾽ 
ΠΌΡΘΟΚ. ποσὶ 6]. » χερὶ Υ6] χεροῖν ΑἸ. νβ. 31 ϑέοντες ΘἉ!]. γ8. 23 
οὐν ἐχρὴν σοφούς] χρὴ σοφούς ΒΡ, οὖν χρὴν τοὺς σοφούς οἷ. })ο- 
Ὀγᾶθιβ Ααν. 3 Ρ. 825. νβ. 94 ἡγῆται Β. νβ. 36 ὅστις γε ΔΙΠ., ὅστις 
τε Μυβρυανῖιβ. συ8. 38 πάσῃ] δι ταύτῃ Ὁ 
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τοὺς ὄνους τοὺς λαρχαγωγοὺς ἐξ ὄρους οἴσειν ξύλα 

ῬΟΙΠαχ 10.111 ἀ6 ρενς λάρκος αἰβραΐδῃδ: Εὐριπίδης μὲν εἴρη- 
κεν, ἐν Αὐτολύκω σατυρικῷ “τοὺς ---- ξύλα᾽. ΤΑρτεῖ πἰ νἀ δίας οἴσειν 
ἐξ ὄρους. αποᾶ οουτοχῖς Μβρυᾶν 5. 

280 

σχοινίνας γὰρ ἵπποισι φλοΐνας ἡνίας πλέκει. 
ῬΟΠυχ 10, 118: φλοΐνην δὲ ἐσθῆτα Ἡροδότου εἰπόντος σοὶ τοῦτο 

ὑπάρχει λέγειν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πλεγμάτων --- μάλιστα καὶ Εὐριπί- 
δου ἐν ὐτολύκῳ σατυρικῷ εἰπόντος “ σχοινίνας - -- πλέκει". Μιαοίιν 
ἐοἰτατηθίον ἐγοο ιαἴουβ τοβ θη ἅτι8 6556. 

ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΣ 

1)6 ἀὐριιπιθηΐο οἵ, ῬΙηά. Ἰβίμηι. 7, 44: ὅ τοι πτερύεις ἔρριψε Πά- 
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γασος δεσπόταν ἐθϑέλοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ σταϑμοὺς ἐλϑεῖν μεϑ᾽ ὁμάγυριν 
Βελλεροφόνταν Ζηνός. ΑΒΟΙΘΡΙΔά68 1 ἴῃ ὅ6}0]. 1]. Ζ, 158: λέγεται δὲ 
αὐτὸν (Β6]Πορορ] Ομ θ 1) ἐπαρϑέντα ἐφ οἷς ἔπραξε ϑελῆσαι μετὰ τοῦ 
Πηγάσου τὸν οὐρανὸν “κατοπτεῦσαι ἢ -- τὸν δὲ Δία μηνίσαντα οἶστρον 
ἐμβαλεῖν τῷ Πηγάσῳ ὥστε ἐχπεσεῖν μὲν τὸν Βελλεροφόντην καὶ κατ- 
ἐνεχϑῆναι εἰς τὸ τῆς “«Ἰυχίας πεδίον τὸ ἀπ᾿ αὐτοῦ καλούμενον ᾽Δλήιον 
πεδίον. ἀλᾶσϑαι δὲ κατὰ τοῦτο πηρωϑέντα. Ἡογοθι οἸδαά τη Θὲ Βου- 
ἀ14ὰ γοβίο ἰηἀπίαπι βαθρίαβ υἱοῦ ΑΥΙΒΓΟΡ ΔΗ ΘΒ, ΟΕ Ῥδο, 185: ἐχρὴν 
σε Πηγάσου ζεῦξαι πτερόν . ὅπως ἐφαέίνου τοῖς ϑεοῖς τραγιπκώτερος. οἵ 
146: ἐκεῖνο τήρει. μὴ σφαλεὶς καταρρυὴς ἐντεῦϑεν. εἶτα χωλὸς ὧν 
Ε ὑριπίδῃ. λόγον παφάσχῃς καὶ τραγῳδία γένῃ. 1 Κ'9Π0]. ν5. 186: αἰνέτ- 
τεται δὲ εἰς τὸν Πήγασον καὶ τὸν Βελλεροφόντην Εὐριπίδου. Θ΄ΘΠ0].  6ῃ. 
γ8. 147: λέγει δὲ περὶ Φιλοκτήτου καὶ Βελλεροφόντου. ΑΥ: (ΑΙ. 426: 
ἀλλ᾽ Ἴ τὰ δυσπινὴ ϑέλεις πεπλώματα ἃ Βελλεροφόντης εἶχ᾽ ὃ χωλὺς 
οὑτοσί; τ] ϑΌΠΟΠα: εἰσήγαγε γὰρ καὶ τοῦτον καταβληϑέντα ἐκ τοῦ 
Πηγάσου καὶ ἐρρυπωμένα ἱμάτια ἔχοντα. ἌοΥθα δυσπινῆ πεπλώματα 
παρ᾿ θα ]δτη βαριαπέ; πὐσιπη 6χ ἰὰὸ ἔα θα] ἃ δὴ ἁἰππθ τορϑίϊξα 5᾽ηΐ 
ΠΘβοπηπ5. Ποοθὲ Αοπδυποηβίθιη Ἰοουβ Τα] τὴ δηΐθ ΟἸγπιρ. 88, ὃ 
ΒΟΘΠ δ 6. ΘΟΙΏΙἰββϑτη 6556. ΑΠΙα ποῖ ἸοοοΒ ὁχ ποὺ ἀγδιηδίθ απ αίος δὰ 
ΙΒ Θθοθδμ τές] τητι5 ({τ. 668 666 670). 1 πάθη δὲ ΒΘ] Θγορ]οη- 
ἴθι ὥὅθηθοα ὁ πα 1 ([, 8236), ΑἸοηδοομποιη οὐ ΒΘ] θυορομίοιη Μ|- 
ὁΠ86] ἘΠ Ρ]Ιοϑίπ5 (ἔν. 69). 
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ἐγὼ τὸ μὲν δὴ πανταχοῦ ϑρυλούμενον 
κράτιστον εἶναι φημὶ μὴ φῦναι βροτῷ: 
τρισσῶν δὲ μοιρῶν ἐγκρινῶ νικᾶν μίαν, 
πλούτου τε χὥτῳω σπέρμα γενναῖον προσῇ 
πενίας τ᾽" ἀριϑμὸν γὰρ τοσόνδε προυϑέμην. ῦ 
ὁ μὲν ξάπλουτος, εἰς γένος δ᾽ οὐκ εὐτυχής, 
ἀλγεῖ μὲν ἀλγεῖ. παγκάλως δ᾽ ἀλγύνεται 
ὄλβου διοίγων ϑάλαμον ἥδιστον χερί. 
ἔξω δὲ βαίνων τοῦδε τὸν πάρος χρόνον 
πλουτῶν ὑπ᾽ ἄτης ζεῦγλαν ἀσχάλλει πεσών. 10 
ὅστις δὲ γαῦρον σπέρμα γενναῖόν τ᾽ ἔχων 
βίου σπανίζει, τῷ γένει μὲν εὐτυχεῖ, 
πενίᾳ δ᾽ ἐλάσσων ἐστίν, ἐν δ᾽ ἀλγύνεται 
φρονῶν, ὑπ᾽ αἰδοῦς δ᾽ ἔργ᾽ ἀπωϑεῖται χερῶν. 
ὁ δ᾽ οὐδὲν οὐδείς, διὰ τέλους δὲ δυστυχῶν Ί 

τῶν νικᾷ" τοῦ γὰρ εὖ τητώμενος 

΄σι 

Ἐ) Ῥολχ 4, 128: ἡ μηχανὴ δὲ ϑεοὺς καὶ ἥρως τοὺς ἐν ἀέρι, Βελλε- 
ροφόντας ἢ Περσέας. 
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οὐκ οἷδεν, ἀεὶ δυστυχῶν κακῶς τ᾽ ἔχων. 
οὕτως ἄμεινον μὴ πεπειρᾶσϑαι καλῶν. 
ἐκεῖνο γὰρ μεμνήμεϑ'" οἷος ἣν ποτὲ 

᾿χκἀγὼ μετ᾽ ἀνδρῶν ἡνίκ᾽ δὐτύχουν βίῳ. 20 

δου, ΕἼον. 97, 16: Εὐριπίδου. “ἐγὼ --- εὐτύχουν ποτέ᾽ (ν5. 1--- 
20). ϑ΄οὉ. ΕἼοΥ. 98, 89: Εὐριπίδου Βελλεροφόντου. - ἐγὼ ---- βροτῷ’ 
(5. 1 οἱ 3). 5100. 96, 1: Εὐριπίδου Βελλεροφόντῃ (βελλεροφῶντι Μ). 
“ὅστις δὲ ---- χερῶν’ (ν8. 11---14). νϑ. 1 ϑρυλλούμενον] ϑρυλούμενον 
ΜΥ μά. γν5. 3 βροτῷ) βροτόν Α. νϑ8. ὃ μοιρῶν] βροῦ μα. ἕν κρένω 
1ΌΥ], ἐγκρινῶ Ῥιουβοπαβ, ἐν χρίσεε Βαάμαιη. νίκαν] νικᾶν Β. ν5. 6 

." 

οὐκ εὐγενὴς Ὑιπᾷ. ἐουίαβϑο ππὸ βρθοίαί ἨοΒΥΟΪι. 1 Ρ. 1577: ξάπλουτος" 
πλούσιος πάνυ. ῬΠοί. Τμ6χΧ. Ρ. 51,.19: ξάπλουτος " μεγαλοπλούσιος. ν5. 
1 ἀλγεῖ μέν. ἄλγος δ᾽ εὐκόλως ἀμύνεται Ἡρουδηητ ῬΉ1]0]. 2 Ῥ. 158, 
ἀλγεῖ μέν. ἄλγει παγκάλως δ᾽ ἀμύνεται Βαάπαι. ἁβρύνεται ΡΙῸ ἀμύ- 
νεται ΒΟΥ θη πιπ 6556. οἱ. Μδάνϊοιβ ῬΊ1]10]. 1 Ρ. 672. νβ. 8 ὄλβου] 
πλούτου Ῥ]αί. ΝοΥ. Ῥ. 1069 Α: ἀποϑήκας φυλάττει χρηματικὸς ἀνὴρ 
“ πλούτου διοίγων ϑάλαμον ἥδιστον χερί᾽. ἡ δίστω χερί Θ΄:τοῦδοὶ οοάθχ 
γιμα. νβ. 9 βαῖνον ΜΝ. τοῦδε] τοὺ δ᾽ ὃ Βαᾶπαπι. νϑ8. 10 ξεύς τ᾽ ἂν 
ἀσχάλλη Α, ξεῦς τ᾽ ἀνασχάλει, Μ, ξεύς τ᾽ ἀνασχάλλει Μιπᾶ., ξεῦγλαν 

ἀσχάλλει ΘΔΙταδδῖαβ, ξεύγματ᾽ ἀσχάλλει Βδαάπδιη. νϑβ. 11 γαῦρον] ταύ- 
ρων το. ΒἼον. 96 Ἰϊοτῖ. νβ. 18 πενίας Βδάμαιη. νβ8.14 φρονῶν δ᾽ ὑπ᾽ 
αἰδοῦς Κἴο0. ΕἾον. 96, φρενῶν ὑπ᾽ αἰδοῦς δ᾽ 97. ν5. 16 τητώμενος] 
ἡττώμενος Α. ν8. 17 οἶδεν) εἶδεν Α. ν5. 18 ἄριστον] ἄμεινον Α. ν5. 19 
οὐ 30 ομἹ. ΑΜ Ιμά,, αἱ οαπὶ ἢ. 1. ἱππϑιηΐ δά6Βρ. ἔν. 461. ν8. 19 ἔοσί. 
μεμνήμεϑ᾽ οἷον ἣν ποτε 16’. γ8.30 εὐτύχουν ποτέ γυ]ρο, εὐτύχουν βίῳ 
οοΙτοχὶ οχ. [ο}. Τ)πιᾶ8ο. ἴῃ ἰοῦ. ἘΠ0]. α΄ ϊϑ, Ρ. 762, 35 ἈΌῚ νβ. 30 
βῖηθ Ἰϑιησηαίθ οχίδαξ ἰηΐου δά 6βρ. ἔν. 229 οὐ 280 ἱπέοτροδίξαβ. Ιῃ οο- 
ἄϊοθ Μ νβ. 16 --ῦο Ἰδθρυιηΐαν ἰΐθηυ βαρτα ἴπΐον ΕἾΟν. 97, 9 δὲ 10 
ΟἴΠῚ ᾿ΘΙΏΤη. Εὐρ. Βελλεροφόντι. αὶ νβ. 15 οὐδ᾽ οὐδὲν. ν8. 16 ἡττώ- 
μενος. γ8. 18 ἄμεινον. ν8. 19 ποτὲ που ιζατν. 

288 

φησίν τις εἶναι δῆτ᾽ ἐν οὐρανῷ ϑεούς; 
οὐκ εἰσίν. οὐκ εἴσ᾽, εἴ τις ἀνθρώπων ϑέλει 
μὴ τῷ παλαιῷ μῶρος ὧν χρῆσϑαι λόγῳ. 
σκέψασϑε δ᾽ αὐτοί, μὴ ἐπὶ τοῖς ἐμοὶς λόγοις 
γνώμην ἔχοντες. φήμ᾽ ἐγὼ τυραννίδα δ 
κτείνειν τὲ πλείστους χρημάτων τ᾽ ἀποστερεῖν 
ὅρχους τε παραβαίνοντας ἐχπορϑεῖν πόλεις " 
καὶ ταῦτα δρῶντες μᾶλλον εἴσ᾽ εὐδαίμονες 
τῶν εὐσεβούντων ἡσυχῇ καϑ᾽ ἡμέραν. 
πόλεις τὲ μικρὰς οἶδα τιμώσας ϑεούς, 10 

ΤΕΑα. ΘΟΕΆΑΞΕΟ. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 29 
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αἱ μειξόνων κλύουσι δυσσεβεστέρων 

λόγχης ἀριϑμῷ πλείονος κρατούμεναι. 
οἶμαι δ᾽ ἂν ὑμᾶς, εἴ τις ἀργὸς ὧν ϑεοῖς 

εὔχοιτο καὶ μὴ χειρὶ συλλέγοι βίον, 
τὰ ϑεῖα πυργοῦσιν αἷ κακαί τὲ συμφοραί. 1 

Πιβίϊητι5 Μαγί. νο]. 1 Ρ. 180: καὶ ἐν Βελλεροφόντῃ " εἰ ϑεοί ---- 
εἰσὶν ϑεοί (ἔν. 394, 7). καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ ἱφησίν. -- συμφοραί". 

.1 ἐν] ἐν τῷ οοάοχ Ατρϑῃΐ. νϑ. ο οὐκ εἰσίν, οὐκ εἰσίν οοαά. γ8. ὃ 
ἀρ 10 γ]. χρήσϑω]) χθρ ἤσϑαι οοαϊοῖβ Ατρομπέ. οουγοοίου. νϑ8. 4 αὐτά 
Εἰρτὶ, αὐτοί Βούμῖιβ. γϑ8. 11 δυσσεβεστέρῳ Π|ονὶ, δυσσεβεστέρων ατο- 
{ἰπ|5. ν8. 12 κρατούμενοι οοα. Ατροηί. γνβ. 15 πὸὰὶ ὀχρϑαῖο. 
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τοῖς πράγμασιν γὰρ οὐχὶ ϑυμοῦσϑαι χρεών" 
μέλει γὰρ αὐτοῖς οὐδέν: ἀλλ᾽ οὐντυγχάνων 
τὰ πράγματ᾽ ὀρϑὼς ἣν τιϑῇ. πράσσει καλῶς. 

δίον. ἘἼον. 108, 30: Εὐριπίδου Βελλεροφόντου (εἷς Δ, βελλερε- 
φόντου Μὴ. “τοῖς ---- καλῶς ΄. Οὐπ Τὰν. ἔν. 1040 πὶ νούβιιβ οοαϊπιο- 
ταπὶ ἴῃ ϑίο}. ΕἾον. δ4, 14: Εὐριπίδου. " μισῶ δ᾽ ---- μειλίγματα. τοῖς 
πράγμασιν ---- καλῶς". Ῥορίδρ οὐ ἔλθα]αθ πομλῖθ Ομ ἶθβθο ἰοσαμι Βᾶ- 
θοὲ ΡΊας. Μον. Ρ. 467 Α., τΐϑπι βἷπθ ἔδθα]δο ποιμῖμο ῬΙαί, 4. ἃ. ἀθ 
νἱία Ησοπι. ο. 188 νο]. 5 Ρ. 1194, ν8. 1 οὐ αἰπυϊάμππη 3 (τοῖς πρ. --- οὐ- 
δέν) βἴίπθ ροθίαδθ οὐ δ. τ. Μάγοιιβ Απέου. 7, 88 οἷ νβ. 1 Ὄτἶθ80 
χρεών ἰάοιη 11, 6. Οὕπῃ ΥΒ. 1 οὗ, σνϑυϑιι8 Ἰμ ον ροϊ τι πιν. ΒΔ ο ἢ. 
678: τοῖς γὰρ δικαίοις οὐχὶ ϑυμοῦσϑαι χρεών. ν5. 3 μέλει] μέλλει 
“00. ΕἼοΥ. 54 1οεὶ, Ἰξϑτη ΕἼον. 108, 0 οοάοχ ιπά. τὴοὸχ ἄλλου τυγ- 
χάνων γο] ἀλλ᾽ οὖν τυγχάνον Βιοθαοὶ οοαᾷ,, ἀλλ᾽ ὃ τυγχάνων ῬΊαί. 
αἰγοατθ ἰοοο, ἀλλ᾽ οὐντυγχάνων Α]οΚ. νϑ. 8 ἣν) ἂν ῬΙαί. πράσσει] 
πράσση Βιοθδοὶ ΜγΙμά., πράξει ῬΙαί, Μον. Ρ. 476. 
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δόλοι δὲ καὶ σκοτεινὰ μηχανήματα 
χρείας ἀνάνδρου φάρμαχ᾽ εὕρηται βροτοῖς. 

,Β΄ἴον. ΕἾον. 8,1: Εὐριπίδου Βελλεροφόντῃ (βελλεροφῶντι Μ). 
“δολοι ---- βροτοῖς. ν8. 1 δοῦλοι πα. ν5. 3 χρείας βιιβροοίμπηι. 
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νείκη γὰρ ἀνδρῶν φόνια καὶ μάχας χρεὼν 
δόλοισι κλέπτειν τῆς δ᾽ ἀληϑείας ὁδὸς 
φαύλη τίς ἐστι: ψεύδεσιν δ᾽ ΄άρης φίλος. 

5.10}. ΕἾον. 54, 19: Εὐριπίδου ἐκ Βελλεροφόντου. “ νίκη ---ι φίλος ἢ. 
γ8. 1 νίκη ΠΡυ], νὐξῥῃ Μαβρυ. φονία Τ|ρεῖ, φόνια Οἰτοίϊπ5. χερῶν 
ΕΠ ρν], χρεών Μοϊποῖϊκῖτια. κλέπτει] κλέπτειν ΑΥ̓Τηὰ, 
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ἀεὶ γὰρ ἄνδρα σκαιὸν ἰσχυρὸν φύσει 
ἧσσον δέδοικα τἀσϑενοῦς τε καὶ σοφοῦ. 

ὅ10}. ΕἾον. 54, 7: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) Βελλεροφόντῃ. " ἀεὶ ---- σο- 
φοῦ". ν5. 3 δέδοικ᾽ ἀσϑενοῦς Α. 

298 
ὦ παῖ. νέων τοι δρᾶν μὲν εὔτονοι χέρες, 
γνῶμαι δ᾽ ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων" 
ὁ γὰρ χρόνος δίδαγμα ποικιλώτατον. 

ϑίον. ΕἾου. 115,2: Εὐριπίδου “Βελλεροφόντῃ. ὦ παῖ --- ποικι- 
λωτατον΄. ν5.1 τοι} το Μ ρζῃ. τὰ. ἔντονοι 11ὈΥ], εὔτονοι ΒΟΥΡ51. ΟοΥ- 
παιΐπβ ἀ6 Ν, 1). 81 ν. 189: οἰκείως δὲ παρέδοσαν αὐτὸν (Πογοα]ομι) 
Κῷοι τῇ Ἥβῃ συνοικοῦντα. ὡς ὁλοσχερέστερον αὐτὸν τὴν διάνοιαν 
ὄντα" ὡς γὰρ νέων τι (τοι Ῥ δ. 4) δρᾶν μὲν εὐτονώτεραι χέρες. ψυχαὶ 
δ᾽ ἀμείνους τῶν γεραιτέρων πολύ. ν5. 3 οχίδξ ἴῃ Μίδῃ. τηοπ. 10]. 
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πρὸς τὴν νόσον τοι καὶ τὸν ἰατρὸν χρεὼν 
ἰδόντ᾽ ἀκεῖσϑαι, μὴ ἐπιτὰξ τὰ φάρμακα 
διδόντ᾽, ἐὰν μὴ ταῦτα τῇ νόσῳ πρέπῃ. 
νόσοι δὲ ϑνητῶν αἵ μέν εἰσ᾽ αὐϑαίρετοι, 
αἱ δ᾽ ἐκ ϑεῶν πάρεισιν, ἀλλὰ τῷ νόμῳ τ 
ἰώμεϑ᾽ αὐτάς. ἀλλά σοι λέξαι ϑέλω. 
εἰ ϑεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν. οὐκ εἰσὶν ϑεοί. 

ΠΣ ΕἼον. 100, 8: Εὐριπίδου. “ πρὸς ---- πρέπῃ’ (υ8. 1---8). οἱ 
100, 4: “ νόσοι δὲ ---ϑεοί» (ν5. εὐάρν πο Ἰοοοβ ἄποθ οοαϊοο Ὑιπα. 
ἱπηχὶ. ΠΝ ἰϑιπιδᾶ Ῥγαθθθαΐ ϑελλέροφος οἱ ΕΊΟν. 100. ὃ οἱ 4 ροβί 100, 
1 τορρίπηϊ. νβ. 3 ἀκεῖσϑαι] ἰᾶσϑαι ΑΜ. μὴ ἐπιτακτὰ φ. ΠΠΡΥῚ, ΒΟΥ]: 
Ρ51 μὴ ἐπιτὰξ τὰ φ.. οἵ. Εέγτι. Μ. Ρ. 866, 29: ἐπιτάξ ---- εἰς δὲ ̓ ῥῆτο- 
ρικὸν λεξικὸν εὗρον τὴν λέξιν σημαίνειν τὸ συντόμως. κωμικῶς" “ὅστις 
τῆς ὁδοῦ ἡγήσεταί σοι τὴν ἐπιτάξ᾽ (Οοη. 4 ρ. 628). οὐχ ὡς οἵ τραγι- 
κοί, μακρῶς. Ἰῃἐουρυθίδεϊο ΠΟΩ Βα ΠΟΙ; ἐπιτάξ ἄστη ἔθυθ αυοά ἐφε- 
ξῆς. γ5. ὃ διδόντ᾽ ἐὰν] διδόντος ἂν ΑΜ΄ ὑ8. δ ἀλλὰ] ἔχομεν ἀλλὰ Α, 
ἔχομαι ἀλλὰ Μ. ν5. 7 οχ Ἐπ:. ΘΠ Θτορμομίο αἴονε Ταβίϊητιβ Μ. τοὶ: 
1». 180, ἴΐθῃι οχ Επαυρίάθ βῖπμθ ἔαθα]αθ ποιαῖπο Ῥ]αί. Μοσυ. Ρ. 31 
Α γΡ. 1049 Ε΄. δρῶσιν αἰσχρόν] δρῶσι φαῦλον ῬΙαί. ρτίογτο Ἰοοο οἱ 
Τιβύϊητι5. 

20 

ΑΔ. τιμή σ᾽ ἐπαίρει τῶν πέλας μᾶλλον φρονεῖν. 
Β. ϑνήσκοιμ᾽ ἄν: οὐ γὰρ ἄξιον λεύσσειν φάος 

κακοὺς ὁρῶντας ἐκχδίκως τιμωμένους. 
29 Ἐ 
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Βίου. ΕἾον. 106,1: Εὐριπίδου Βελλεροφόντου (5ἷῖς Μ, βελλερο- 
φόντης Αὐ. “τιμή ---- τιμωμένους". Τηΐον ἀπᾶβ ῬΘΥΒΟΠΔΒ ΥΘΥΒΤΙΒ 4185- 
ἀῖθυῖ Μη... 564 ἐογίαββθ, 14 αποά Μοίμοίςῖτιβ οομῖοῖῦ, Δ νϑ5. 3 
τπὰ ἐταρτηθηΐαμη ογαἰξαν. στρ. 1 τέμησ᾽ ἐπαίρη Μ. ν5. 8 ἐχδέκως] 
μὴ ἐρπδἑῶς οΙ. )οΡτ θα. 
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φϑονοῦσιν αὐτοὶ χείρονες πεφυκότες. 
εἰς τἀπίσημα δ᾽ ὁ φϑόνος πηδᾶν φιλεῖ. 

ΒΊο". ΕἼον. 38, 18: Εὐριπίδου. ᾿ φϑονοῦσιν --- φιλεῖ. Β6]16το- 
ῬΒΟΠΕΙΒ. 6580 ἰόδαις {δα 1 ἀθρηθυτιβ, οὐ οοάθχ Μ νβ. 2 συμ Ἰθιηηηδίθ 
Εὐριπίδου Βελλεροφόντης παθοὲ ροβὲ ΕἾον. 38, 18. 
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ἤδη γὰρ εἶδον καὶ δίκης παραστάτας 
ἐσθλοὺς πονηρῷ τῷ φϑόνῳ νικωμένους. 

ΒΟ». ΕἾον. 88, 19: Εὐριπίδου Βελλεροφόντης. “ ἤδη --- νικωμέ- 
νους". νϑ5. ῶ πονηρῶν Βοίϊα8. 

298 

ἀνὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε, 
κακῷ κακὸς δὲ συντέτηκεν ἡδοναῖς" 
φιλεῖ δὲ ϑούμόφυλον ἀνθρώπους ἄγειν. 

ΤΟΙ͂Ι. αι. Ροβί. 5000. ἘΠ]. Οαἰϑῇ. ν. 706,7: Εὐριπίδου Βελλερο- 
φόντῃ. “ἀνὴρ --- ἀγειν᾽. ν6. 1 Ἰορίταν ἴῃ Μαι. πιοπ. 28. ν5. 2 τϑ- 
5ΒΡΙΟΙ Αὐϊβίοί. ἘΠΗΥ ΜΔ Ρ. 1209 Ὁ 86: οἵ φαῦλοι, ὡς φησὶν Εὐ- 
ριπίδης. αὐτοὶ ξαυτοῖς ἡδεῖς εἰσίν: κακὸς κακῷ γὰρ συν τε ΉΨΕνΝ Ἐ 1. 
Ἐπ, ΤΆ Ρ. 1298 ἃ 84: ὅϑεν λέγεται «ἡλιξ ἥλικα τέρπει" καὶ κακὸς 
καχῷ συντέτηκεν ἡδονῇ. ἘΠ}. Ἐυα. 7, ὅ Ῥ. 1239} 22: ἐν δέχεται καὶ 
τοὺς φαύλους ἀλλήλους φιλεῖν- “ κακὸς κακῷ δὲ συντέτηκεν ἡδονῇ᾽. 
πίηο δὲ ργοὸ τὲ βουΐρϑί. 
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ὡς ἔμφυτος μὲν πᾶσιν ἀνθρώποις κάκη" 
ὅστις δὲ πλεῖστον μισϑὸν εἰς χεῖρας λαβὼν 

κακὸς γένηται, τῷδε συγγνώμη μὲν οὔ, 
πλείω δὲ μισϑὸν μείζονος τόλμης ἔχων 
τὸν τῶν λεγόντων ῥᾷον ἂν φέροι Ῥόγον. ὅ 

Κίοῦ. ΕἼον. 10, 17: Εὐριπίδου Βελλεροφόντῃ. “ ὡς ἔμφυτος -- 
ψόγον". ΥΒ. ὅ Ῥ1ΤῸ ἡβγόν δ τεῷ ψόγον τ] πὶ ψεγόντων ---- λόγον ΟἸ ἢ 
Τδοοῦ 510. 

8900 
οὐκ ἂν γένοιτο τραύματ᾽, εἴ τις ἐγξύσαι 
ϑάμνοις ἑλείοις, οὐδ᾽ ἂν ἐκ μητρὸς κακῆς 
ἐσϑλοὶ γένοιντο παῖδες εἰς ἀλκὴν δορός. 
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00. ΕἼοΥ. 90, 10: Εὐριπίδου Βελλεροφόντου (581. ΑΥτμά., βελ- 
λεροφῶντι Μ). “οὐκ ἂν --- δορός᾽. νβ. 1 τραῦμα δηΐο ατοείατα, 
ἐνξύσῃ Ἰἰυτὶ, ἐνξύσαι 5ουὶρ5ὶ. νβ. ὃ ἐς Μ. 

901 
πρὸς τὴν προϑΝ πάντα τἄλλ᾽ ἔστ᾽ ἀσϑενῆ. 

ϑ[00. ἘΠ]..1, 4, 32 Ὁ Ρ. 154: Εὐριπίδου Βελλεροφόντῃ. - πρὸς ---- 
ἀσϑενῆ᾽". ΟΥ̓. δῶν Ἢ 936: πρὸς τὴν ᾿ἀνάγκην οὐδ᾽ "ἄρης ἀνϑίσταται. 

902 

εὐ τί δ᾽ οἴμοι; ϑνητά τοι πεπόνϑαμεν. 
Ὁ ῖορ. 1.. 4, 36 (οἵ ,  ργομ.. ΜΠ165. 89 ἴῃ ΜΈΏΠ ΘΙ ΕὙΔΡΊΩ. ΗΠ. 1 

ΡῬ-. 167): ἐϑαύμαξε δὲ ὁ Κράντωρ πάντων δὴ μᾶλλον Ὅμηρον καὶ Εὑὐ- 
ριπέδην --- καὶ προεφέρετο τὸν στίχον τὸν ἐκ τοῦ Βελλεροφόντου ἡ οἴμοι 

--- πεπόνϑαμεν". ϑαϊά. ν. οἴμοι: καὶ Εὐριπίδης ἐκ τοῦ Βελλεροφόν- 
του “ οἴμοι ---- πεπόνϑαμεν᾽. ῬΙαί. Μον. Ρ. 475 Ο: «ἐκεῖνο τὸ Εὐριπί- 
δειον “οἴμοι --- πεπόνϑαμεν᾽. Ἐπαπᾶθηι γουβϑαμ 5. Ρ. οὖ 8. τ. μᾶ- 
οὶ ὅμθβϑιαβ Πρ βί. 1236. 

903 

ὁρᾷς δ᾽ ἀέλπτων μυρίων ἀναστροφάς: 
πολλοὶ μὲν οἶδμα διέφυγον ϑαλάσσιον, 
πολλοὶ δὲ λόγχαις πολεμίων ἀμείνονες 
ἥσσους γεγῶτες κρείσσον᾽ ἦλϑον εἰς τύχην. 

Θ100. ΕἼον. 111, 9: Εὐριπίδου Βελλεροφόντου. “ὁρᾷς δ᾽ --- τύ- 
χην᾽. ν5. ὃ ἀμεινόνων Οτοίϊι85. ν5. 4 κρεῖσσον ΝΜ. 

904 

ϑάρσος δὲ πρὸς τὰς συμφορὰς μέγα σϑένει. 
Θ100. ΕἾοΥ. 7, 1: Εὐριπίδης Βελλεροφόντῃ. “ϑάρσος --- σϑένει᾽. 

90Ὁ 
οὐδέποτ᾽ εὐτυχίαν κακοῦ ἀνδρὸς ὑπέρφρονά τ᾽ ὄλβον 
βέβαιον εἰκάσαι χρεών, 
οὐδ᾽ ἀδίκων γενεάν" ὁ γὰρ οὐδενὸς ἐχφὺς 
χρόνος δικαίους ἐπάγων κανόνας 
δείκνυσιν ἀνθρώπων καχότητας ἐμοί. τὶ 

ϑίου. ΕἾον. 3, 15: Εὐριπίδου ἔκ Βελλεροφόντου. “οὐδέποτ᾽ --- 
ἐμοί. ΗΝ δα Αὐἴο!. 2, 88. 258: πάλιν Εὐριπίδης “οὐδέ- 
ποτ᾽ --- κακότητας΄ὔ. γ8. 1 εὐτυχίην ΚΙ. οἱ ΤΉΘΟΡΗ. ὑπέρφρονα δ᾽ 
ὄλβον Πρ, ΟΥ̓. ΟἴὍΒΠ 6... ν5. 4 δικαίους ἐπάγων κανόνας οτη. ΤΉ ΘΟΡΗ. 
γ5. 5. ἐμοί οἵη. ΤΉ ΘΟΡΙΙ. 

900 

ποῦ δὴ τὸ σαφὲς ϑνατοῖσι βιοτᾶς ; 
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ϑοαῖσι μὲν ναυσὶ πόρον πνοαὶ κατὰ βένϑους ἅλιαι 

ἰϑύνουσι: τύχας δὲ ϑνητῶν 

τὸ μὲν μέγ᾽ εἰς οὐδὲν ὁ πολὺς χρόνος 

μεϑίστησι, τὸ δὲ μεῖον αὔξων ἢ 

5.οὉ. ΕἼον. Ι06, 19: Εὐριπίδου Βελλεροφόντου. “ ποῦ δὴ ---- αὔξων ". 

ν5. 2 μὲν] μὲν καὶ Μ. Μοίσυμι Ἰοοὶ Ἰαθοχδΐ. 

907 

καὶ ξεστὸν ὄχϑον ΖΙαναϊδῶν ἑδρασμάτων 
στὰς ἐν μέσοισιν εἶπε κηρύκων .. 

Κ6801. Ἐπαν. ΟΥὐ. 889: δεικνύουσι καὶ νῦν ἔτι ὑπεράνω, τοῦ καλου- 

μένου πρωνὸς (πρώνου ὁοά. Μαγο.) χώμα παντελῶς, οὐ συμβαίνει 

τοὺς ᾿Αργείους δικάξειν. τάχα δ᾽ ἂν αὐτοῦ καὶ ἐν Βελλεροφόντῃ μνη- 

μονεύοι εἰπών " καὶ ξεστὸν --- κηρύκων᾽. ν5. 2 κηρύκων ὕπο Οομοίαβ. 

908 

ἄγ᾽, ὦ φίλον μοι Πηγάσου πτερόν .. 
ΑΥ. Ῥᾶο. 16: ὦ Πηγάσιόν μοι φησί. γενναῖον πτερόν. ὉΌΙ ὁ μο- 

1ἰὰ: παρὰ τὰ ἐκ Βελλεροφόντου Εὐριπίδου. ἐκεῖνος γὰρ διὰ Πηγάσου 

τοῦ πτερωτοῦ ἐπεϑύμει εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελϑεῖν. “ἄγ᾽ --- πτερόν᾽. 

οἵ. βαϊα. Υ: ἐώρημα: καὶ φησὶν Εὐριπίδης “ἀγ᾽ --- Πηγάσου ταχὺ 

πτερόν. αθὶ ταχὺ ὙΘΥΒΊΙΒ. ΒΌΡΡΙΘΠΙ ὀδιιβα δαάαϊζαπι ϑιιϑρίοου. αὐ. 
Ῥδο. 185: ἐχρῆν σε Πηγάσου ξεῦξαι πτερόν. 

909 

ἴϑι χρυσοχάλιν᾽ αἴρων πτέρυγας 
Αγ. Ῥδο. 164: ἀλλ᾽ ἀγε, Πήγασε, χώρει χαίρων. χρυσοχάλινον πά- 

ταγον. ψαλίων διακενήσας φαιδροῖς ὠσίν. αὉ] ϑόΠοΠ1ὰ ψ οι. : καὶ τάδε 
ἐκ τοῦ Βελλεροφόντου " ἴϑι χρυσεοχάλινε αἴρων πτέρυγας". 

910 

πάρες, ὦ σκιερὰ φυλλάς, ὑπερβῶ 
κρηναῖα νάπη" τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς 
αἰϑέρ᾽ ἰδέσϑαι σπεύδω, τίν᾽ ἔχει 
στάσιν Εἰνοδίέα. 

Ατὐ, Ἄ66ρ. 757: σπεῦδ᾽. ὦ ψυχή. ποῦ μοι ψυχή. πάρες; ὦ σχιερά. 
μὰ τὸν Ἡρακλέα͵ κτξ. 01 κα γοη.: παρὰ τὰ ἐκ Βελλεροφόντου 
παίζει ταῦτα “ πάρες --- εὐοδίας᾽. ν5. 4 εὐοδίας οοά. ,οη., Εἰνοδία 

ΨψΆ]οΚ. 
11 

ἔπτησσ᾽ ὑπείκων μᾶλλον ἢ μᾶλλον δ)έλοι 
ῬΙπΙ, ἌΓΟΣ, τι; 029 "ὦ: οὐδὲ δεῖ τοῖς ἐπαίνοις κηλούμενον ἤδε- 

σϑαι --- μηδ᾽ ὠσπὲρ ὃ Εὐριπίδου Πήγασος “ἡ ἔπτησσ᾽ ὑπείκων μᾶλ- 



ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤῊΣ ΒΟΥΣΙΡΙΣ “00 

λον ἢ ϑέλοι᾽ τῷ Βελλεροφόντῃ, τοῖς δεομένοις ἑαυτὸν ἐκδιδόναι. Ρ. 
807 1ὰ: ̓ Αγησίλαος δὲ περὶ τὰς τῶν φίλων σπουδὰς αὐτὸς αὑτοῦ γιγνό- 
δένον ἀσϑενέστατος καὶ ταπεινότατος ὥσπερ ὃ Εὐριπίδου Πήγασος 
- ἔπτηξ᾽ ὑπείκων μᾶλλον ἢ μᾶλλον ϑέλοι᾽. καὶ ταῖς ατυχίαις προϑυμό- 
τερον βοηϑῶν τοῦ δέοντος ἐδόκει συνεξομοιοῦσϑαι ταῖς ἀδικίαις. Ῥοο- 
ἰδ6 γψουθα τ} ΟὈΒοῦτἃ. 

912 

κομίξετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν δυσδαίμονα. 
ΑΥ. '.ᾳ. 1949: χυλίνδετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν δυσδαίμονα. {1 βοΠ0] 1: 

ταῦτα δὲ ἐκ Βελλεροφόντου Εὐριπίδου. τὸ δὲ κυλίνδετ᾽ ἀντὶ τοῦ 
κομίζετε. 

919 

ἦσϑ᾽ εἰς ϑεοὺς μὲν εὐσεβής, ὅτ᾽ ἦσϑ’., ἀεὶ 
ξένοις τ᾽ ἐπήρκεις οὐδ᾽ ἔκαμνες εἰς φίλους. 

Αο]δη. Ν. Α. 5, 84: τοιοῦτόν τινα καὶ τὸν Βελλεροφόντην ἧρωι- 
κῶς καὶ μεγαλοψύχως εἰς ϑάνατον παρεσκευασμένον ὑμνεῖ ὃ Εὐριπί- 
δης" πεποίηκε γοῦν πρὸς τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν λέγοντα αὐτόν ““ ἡσϑ᾽ --- 
φίλους καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. ν5. 2 ξένοις] ξένους αἰϊχπιοί ΠΡτῚ, 46. 4πὰ 
γαγϊοίαίο οἵ. ϑομδρί. ἴῃ αν. Οὐ. 798. 

914 

ὑφ᾽ ἅρματ᾽ ἐλϑὼν Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ. 
Ἄν..15 86. 122: ἘΡΜ. οὐκ ἐνθάδ᾽ ̓Ἔ ὦ τᾶν. ἔστι (50. ὃ κάνϑαρος). 

ἘΒΙΝ τὐϑῖ γὰρ οἴχεται; «ἜΡΜ. ὑφ᾽ ἄρματ᾽ ἐλθὼν Ζηνὸς ἀστραπηφο- 

ρεῖ. δὶ ΚΘ Ποῖα Ἄ η.: ὃ στίχος ἐκ Βελλεροφόντου Εὐριπίδου. 

ΒΟΠΘΡΣΙΡΥΣΩΣΙΑ ΤΥ ΓΡΙΊΚΟΣ 

1)ὴ6 ἀιρυπηθηΐο οἵ. Αρο]]οά. 3, ὅ, 1: ἐννέα --- , ἔτη ἀφορία τὴν 
“Αἴγυπτον κατέλαβε. Φράσιος δὲ ἐλϑὼν ἐκ Κύπρου μάντις τὴν ἐπιστή- 
μην. ἔφη τὴν ἀφορίαν παύσεσϑαι.. ἐὰν ξένον ἄνδρα τῷ Διὶ σφάξωσι 
κατ᾽ ἔτος. Βούσιρις δὲ ἐχεῖνον πρῶτον σφάξας τὸν μάντιν τοὺς κατ- 
ἰόντας ξένους ἔσφαζξε. συλληφϑεὶς οὖν χαὶ Ἡρακλῆς τοῖς βωμοῖς σροσ- 
ἐφέρετο. τὰ δὲ δεσμὰ διαρρήξας τόν τε Βούσιριν καὶ τὸν ἐκείνου παῖδα 
᾿Δ“μφιδάμαντα, ἀπέκτεινε. 1)6. ϑαάριῃ 16 Ἀῖο ΟἸἾγβ. 8, 82: τὸν δὲ 
Βούσιριν εὑρὼν πάνυ ἐπιμελῶς ἀϑλοῦντα καὶ δι᾿ ὅλης ἡμέρας ἐσϑίοντα 
καὶ φρονοῦντα μέγιστον ἐπὶ πάλῃ: διέρρηξεν ἐ ἐπὶ τὴν γῆν καταβαλών. 
5680]. ΑΡ. ἘΠ. 4, 1896: Βούσιριν τὸν Ποσειδῶνος κτείνει χαὶ τὸν 
παῖδα αὐτοῦ Ἰφιδάμαντα καὶ τὸν κήρυκα Χάλβην καὶ τοὺς ὀπάονας 
πρὸς τῷ βωμῷ τοῦ Διός. ἔνϑα ἐξενοκτόνουν. ϑαϊγνϊοιτη ἄγαμια ἔα ῖ556 
ἄἀοοοῦ Π ομπιθαϊ5. Ἰοοτιβ ΒΌΡΥδ Ρ. 860 δ]] δία. ' 

918 

δούλῳ γὰρ οὐχ οἷόν τε τἀληϑὴ λέγειν, 
εἰ δεσπόταισι μὴ πρέποντα τυγχάνοι. 
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Θτ0Ὁ. ΕἼοΥ. 62, 21: Εὐριπίδου ἐκ Βουσίριδος (51. ΜΥΊΝα.). “ δούλῳ 
- τυγχάνοι. 

910 
ἁγνίσαι 

Ἠφβυοι. 1 Ρ. 66: ἁγνίσαι (ἀγνῆσαι οο4.}" ἀποϑῦσαι. Βρυσίριδι. 
αἱ Εὐριπίδης ΘχοΙά 556 οἱ. Οπγ δία οἱ Βορίηρίαδ. 

917 
ἀτρεκήσασα 

Ἡ 5 ΟΕ. 10.604: ἀτρεχήσασα" ἀκριβωσαμένη (ἀκριβησαμένη οο4.). 
Εὐριπίδης Βουσίριδι. 

ΠΓΛΑΥΎΚΟΣ νυ ΠΟΛ ΎΥΙΔΟΣ 

ΔΑΝΑΗ 

Αὐρυπηθη 1 ἔλθα]αο ἱπα]οαΐ ΤΟΙ ΠΠΘ8 Μαιὶ. Ῥ. 84, 19: περὶ ἧς 
ἐμυϑολόγησεν Εὐριπίδης ὃ 0 σοφώτατος ἐν τῇ συντάξει τοῦ αὐτοῦ δρά- 
ματος ἐν κιβωτίῳ τινὶ βληϑεῖσαν καὶ διφεῖσαν τὴν Δανάην. ὡς φϑα- 
ρεῖσαν ὑπὸ Διὸς μεταβληϑέντος εἰς χρυσόν. ααΐουθτῃ ὀομοταβ Πγρο- 
{ποϑῖη ππΐπιθ ἀγδτηδίϊβ ἴῃ Ῥ5.- παν. ἔτ. 1117 ἀ]]αἴατη. ΟἸοσατῃ πη1116- 
γ65 οἰδοϊοθαπί, 1ά ᾳποά ἀοοοί ῬΟΠῸΧ 4, 111: τῶν δὲ χορικῶν ἀσμά- 
τῶν τῶν κωμικῶν ἕν τι καὶ ἡ παράβασις. ὅταν ἃ ὃ ποιητὴς πρὸς τὸ 
ϑέατρον βούλεται λέγειν, ὃ χορὸς παρελϑὼν λέγῃ. ἐπιεικῶς δ᾽ αὐτὸ 
ποιοῦσιν οἵ κωμῳδοποιηταί. τραγικὸν δὲ οὐκ ἔστιν. ἀλλ᾽ Εὐριπίδης 
αὐτὸ πεποίηκεν ἐν πολλοῖς δράμασιν. ἐν μέν γὲ τῇ 4ανάῃ (δαναΐδι 
ΟἋ τὸν χορὸν τὰς γυναῖκας ὑπὲρ αὑτοῦ τι ποιήσας παράδειν, ἐκλαϑό- 
μενος ὡς ἄνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήματι τῆς λέξεως τὰς γυναῖκας. 
ΜΌΠΙΟΥΟ5 ἀθ 56. ἀϊοθηΐθθ τ] Τηἴοι στη ΘΘΠΟΥΘ ΤΠ ΒΟΌ]Π10 ΠΟ ἸΒΒΊΤΉΤΙΠῚ 

οδὲ (οἵ. σαν. ἤν. 417, 4); ραυδθδβὶ {ΓΔΡΊΘΟΥτῚ ῬΟΘἔδυ ΠῚ ΘΠ 8 ΠῚ ̓ 
ἘΒΤ Ο656. ΠῸῚ ΟΥ̓ΘΟΙΌΙ16 νοῦν. Τχ παὸ θα] ΡΘΕ Ο5 ΒΌΒΡΊΘΟΥ 
ΨΘΥΒ5 Βορίο μα ροπη 405 ΘΌΡΠΒΟΟΙΙ {Ἰθτὶ διοθδοιιβ ΕἼον. 68, 6: νἱάθ 
ΟΡ": ἔν. 866. 

918 

γύναι, φίλον μὲν φέγγος ἡλίου τόδε, 
καλὸν δὲ πόντου χεῦμ᾽ ἰδεῖν εὐήνεμον, 
γῆ τ᾽ ἠρινὸν ϑάλλουσα πλούσιόν 8᾽ ὕδωρ. 
πολλὼν τ᾽ ἔπαινον ἔστι μοι λέξαι καλῶν" 
ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτω λαμπρὸν οὐδ᾽ ἰδεῖν καλὸν ὃ 
ὡς τοῖς ἄπαισι καὶ πόϑῳ δεδηγμένοις 
παίδων νεογνῶν ἐν δόμοις ἰδεῖν φάος. 

510}. ΕἼοΥ. 75, 4: Εὐριπίδου “ανάη. “γύναι --- φάος. ν8. 8 

Δαλλουσα] ϑάλασσα Μ. πλώσιμόν 8᾽ ὕδωρ οἷ. ΜΔΘΙΪΥ, πλούσιον ϑά- 
λος ϑοιιποϊάουπαβ᾽; 5αβρίοαθαν ππιὸ βρθοίαγο Ἡογ οἰ 2 Ρ. 988: 
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πλούσιον " ϑαλασσιοειδές. οἵ δὲ τὸ ὕδωρ. οἵ. ΟΡΒοΥν. οΥἶί. Ρ. 42. νϑ. 
4 ἐπαίνων Μ. νϑ5. 6 πόϑῳ] πόϑου ΑΒ. 

919 

καὶ νῦν παραινῶ πᾶσι τοῖς νεωτέροις 
δὴ πρὸς τὸ γῆρας τοὺς γάμους ποιουμένοις 
σχολῇ τεχνοῦσϑαι παῖδας: οὐ γὰρ ἡδονή, 

γυναικί τ᾽ ἐχϑρὸν χρῆμα πρεσβύτης ἀνήρ᾽ 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα. καὶ γὰρ ἐκτροφαὶ καλαὶ ὃ 
καὶ συννεάξζων ἡδὺ παῖς νέῳ πατρί. 

δου. ΕΊον. ΤΙ, 17: Εὐριπίδου 4ανάης. “ χαὶ νῦν --- πατρί᾽. ν5. 3 
τοὺς γάμους ἰα ον ρο  αονῖβ 6556 ΒΌΒΡΙΟΟΥ, ἐογίαβϑθ ἀναβολὴν ΒΟ 6η- 
ἄπ. ποιουμένους 1ἰὈτὶ, ποιουμένοις Βοίμἶπι5. ν5. 4 ἀο]οπάτ νἱά6- 
αν, οογίρ νέᾳ γυναικί ἀἰοοηάπτῃ οὐαί, βίοις ἔν. ἰῷρῇ γ5. 8 οἵ 6 οὁπι. 
για. 

920 

γυνὴ γὰρ ἐξελϑοῦσα πατρῴων δόμων 
οὐ τῶν τεκόντων ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ λέχους: 

τὸ δ᾽ ἄρσεν ἕστηκ᾽ ἐν ως ἀεὶ γένος 

ϑεῶν πατρῴων καὶ τάφων τιμάορον. 

ϑίοῦ. ΕἼον. 78. 11: Εὐριπίδου Δανάης. “γυνὴ --- λέχους (ν5. 1 
6. 3). ΟΡ. ἘΊΟν, 77..1: Εὐριπίδου. " γυνὴ -- τιμᾷ ὅρον’ (υ5. 1---4). 
ν5. 1 γὰρ] μὲν 5100. ΕἸον. 77. ν5.4 τιμᾷ ὅρον ἸΙὈτὶ. τεμάορον Ὑα]οπἴαδ. 

921 
συμμαρτυρῶ δοι" πανταχοῦ λελείμμεϑα 
πᾶσαι γυναῖκες ἀρσένων ἀεὶ δίχα. 

Βίου. ΕἼον. 78, 39: Εὐριπίδου Δανάης. ᾿συμμαρτυρῶ --- δίχα". 

922 
οὐκ ἔστιν οὔτε τεῖχος οὔτε χρήματα 
οὔτ᾽ ἄλλο δυσφύλακτον οὐδὲν ὡς γννᾷ. 

ΒίοὉ. ΕἾἼοτγ. 74, 18: Εὐριπίδου Δανάης. “ οὐκ -- γυνή᾽. Τάσπι 
Ιοοῖιβ οὐπῃ Ἰθιηπηδίο ᾿4λέξεδος (Οοπι. 8 Ῥ. 591) Ἰορίταν 78, 42, Ὁ] νβ.Ψ 

5 νἤ 

9 οὐδ᾽ ἄλλο. 
ΞΘ: 

ἦν γάρ τις αἶνος, ὡς γυναιξὶ μὲν τέχναι 
μέλουσι, λόγχῃ δ᾽ ἄνδρες εὐστοχώτεροι. 
εἰ γὰρ δόλοισιν ἦν τὸ νικητήριον, 
ἡμεῖς ἂν ἀνδρῶν εἴχομεν τυραννίδα. 

Β109. ΕἾον. 78, 31: Εὐριπίδου Δανάης. " τὴν γάρ --- τυραννίδα. 



3602 ΕΥ̓ΕΙΡΙΌῚΒ 
- 

γ8. 1 ἢν] τὴν ΑΜ ο55. 1μπᾶ. ἦν ἄρα τις αἷνος οἱ. Μοϊποκίαρθ. νϑ5. 3 
μέλουσι Β, μέλλουσι ὁοίονιϊ 1100]. 

924 

ἔρως γὰρ ἀργὸν κἀπὶ τοῖς ἀργοῖς ἔφυ" 
φιλεῖ κάτοπτρα καὶ κόμης ξανϑίσματα, 
φεύγει δὲ μόχϑους. ἕν δέ μοι᾿ τεκμήριον. 
οὐδεὶς προσαιτῶν βίοτον ἠράσϑη βροτῶν, 
ἐν τοῖς δ᾽ ἔχουσιν ἡβητὴς πέφυχ᾽ ὅδε. Ὁ 

στο. ΒΊΟΥ. 64, 8: Εὐριπίδου Δανάη. “ἡ ἔρως --- δε. «Ὑὰ. 1 Ἐδ16 

ἔργοις οοὐά., τοῖς ἀργοῖς ῬΙΘΥΒΟΠΊΙΒ. τοιούτοις, ῬΙΠαΐαγ ΟΠ Μον. Ρ. 
751 Α: ἀλλ ἀπὸ μιᾶς δρῆν ον ἀκούομεν “ἔρως γὰρ ἀργὸν κἀπὶ τοιού- 
τοις ἔφυ. 530: πάλιν αὖ ὧδε “οὐ Κύπρις μόνον. ἀλλ᾽ ἐστὶ πολλῶν -- 

λύσσα “μαινάς (ϑορ!ι. ἔν. 866). οἵ. ῬΙαΙ. Μον. ν. 760 Ὁ: σκόπει, τοί- 
νυν αὐϑις. ἔφη. τοῖς ᾿Δρηίοις ἔργοις ὅσον Ἔρως περίεστιν . οὐκ ἀργὸς 
ὦν. ὡς Εὐριπίδης ἔλεγεν. οὐδὲ ἀστράτευτος. ν5. ὅ ,ἡβητὴς] τηι]ία 
ἰοιηρίαία δαηῦ:; απ] ἄθιη εὐτυκὴς πιθρίοαθαν. πέφυκ᾽ ὅδε ΝΜ. 

920 ; 

τάχ᾽ ἂν πρὸς ἀγκάλαισι καὶ στέρνοις ἐμοῖς 
πεσὼν ἀϑύροι καὶ φιλημάτων ὄχλῳ 
ψυχὴν ἐμὴν κτήσαιτο" ταῦτα γὰρ [βροτοῖς] 
φίλτρον μέγιστον, αἱ ξυνουσίαι., πάτερ. 

509». ΕἾον. 78, 8: Εὐριπίδου Δανάης. “ τάχ᾽ ἂν --- πάτερ". ν5. 3 
ἀϑύρη ΑΒ. ὄχλῳ] ἔχλω Α. νϑ. ὃ βροτοῖς οἵη. ΑΒ. Ἐδουίαϑβο Ἰορϑη- 
ἄτπη: ταῦτα γάρ. πάτερ, .-. μέγιστον φίλτρον . αἴ ξυνουσίαι. τιδτη ν8. 4 
μέγιστον φίλτρον (ρτο φίλτερον μέγιστον) ὁοάοχ ὙΙηΔ00.: 51 ἰάπιθη 
ἔπη ὸ Τούτη ΤΟΒΡΟΧΙ ΑὙΙΒΙΟΡ Δ 65 ΊΙοβιι. 21: οἷόν Ἐ τοὐστὶν αἴ 
σοφαὶ ξυνουσίαι. συϑρίοαν! ροβδῖβ: ταῦτα γάρ. πάτερ. φίλτρον μέγι- 
στον. αἷ σοφαὶ ξυνουσίαι. 

926 

ὦ χουσέ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς, 
ὡς οὔτε μήτηρ ἡδονὰς τοιάσδ᾽ ἔχει, 
οὐ παῖδες ἀνθρώποισιν. οὐ φίλος πατήρ, 
οἵας σὺ χοῖ σὲ δώμασιν κεκτημένοι. 
εἰ δ᾽ ἡ Κύπρις τοιοῦτον ὀφθαλμοῖς ὁρᾷ, Ὁ 
οὐ ϑαῦμ᾽ ἔρωτας μυρίους αὐτὴν τρέφειν. 

5100. ΕἾοΥ. 91, 4: υριπίδου “Δανάη. «ὦ χρυσέ --- τρέφειν ". 
Τπηάοιη Ἰοοττη αἰζα!ν ΑἸ. ΤΥ͂ Ρ. 159 Β, ἴΐϑπι νβ. 1--4 ϑοχίιϑ 
ΕἸΠΡΙΓ. Ρ. 668, 28, νϑ. 1.2 οὐ τονε] ταϊ ατα (οὐ παῖδες) ΔΕΠοπδρ:. 
Τ ορσαῖ: ὁ. 96. Ὁ.117., Ὑἷ85:.1. Ὁ ΔΙ του τι5. ἰα ἢ! πτὴ (ὡς οὔτε μήτηρ ἡδύς) 

θιοάονιβ ΟΧΟ. αι. Ρ. 1856, ἀοπίαᾳ πο ν5. 1 Τμποΐδπιβ ΠΠἼπηοι. 41 νο]. 
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1 Ρ. 158 βοιηη. 16 νο]. 2 Ρ. 725 Βοχίιβ Τὐηρὶν, Ρ. ὅ70, 14, 4αὶ ροοίδθ 
οὐ ΤἈθυ]. 6. πόιῖοῖ οὐ ἐπηΐ, ν5. 1 βροτοῖς] κτέρας Ἰλιοίδμτιβ νο]. 2 
Ρ. 725, δὶ ἰαππθὰ ΑΔ οχίγουιιπι νοοα θα] αχ. οὐ {1 |, ν6. 2 ἡδονάς] 
ἡδύς Τ]οά, τοιάσδ᾽] τοίας βιοχίι5 οἱ Βτοθαοὶ ψΊμᾶοΡ., τοῖας 51ο- 
"ναοὶ ΜΙ. νβ5. 8 ἀνθρώποισιν] ἐν δόμοισιν (1. ν5. 4 οπι. 5 το οι οἵ 
ϑοηθοδ. γν8. 6 τρέφειν Ξ΄ἴο., ἔχειν Αἰ. Τὼ ΟΠ] ογορ!οηέο Ἰϑοῖπι 
Ρουαιθαη πᾶυταΐ ὅοηθοδ Εἰρὶδέ, 116: η66 αρμαὰ ὡγαθ 608 ΤΡαρσίοο5 εἰθδιι)ιΐ 
φιιὶ ἵν τηηοσθηίίαηι δαϊείοηι ορίγϊο,  Ήν, Ἡλιε(6᾽11 ----- 

»οοιῖα ἵμσοηβ σοηογῖβ ᾿πιαγὶ ϑομμηι, 
οἰ πορ υορίας ηιαίγῖς απἰ δαπάας ροίοϑέ 
»}α7 6586 ρῥγοίϊδ, ἤογὶ 86.067" η1671{18 ῥᾳγ7) 6718, 
αι αἰμἶσο δὶ φιῖα Κορ γ15 ἴηι υμεἱέιι ηυϊσαί, 

γ16)110. 1Π|Ππ αὐλοῦ 65 σΟοἸϊηι αι ποριγηι ηιουοί. 

οἰῶν μι πουϊδδίηνὶ ὑοΥ δὲι5. ἴηι ἐγαφοσαϊΐα Πιιγίριαϊδ ργοριαί ο5ϑθηί, ἰοίι5 
φοριείις α(ἱ οἱοϊογμαάμηι οἱ αοσίογοηι οἱ σαν το, ΠΟΥ ΘΗ Θατΐ απὸ ἱπιροίι, εἰο- 
η6 6 Πιρρίαδς ἐμ πιοαϊιηι ρα ργοβίϊ! ρείθηι8 κί δα ρδοίαγοπί υἱαογοηίψιο 
χιίοηι ααἰγιῖγ αἴογ" αἰγὶ Θαίηι [ἀςογ6ί. ἀαθαί ἐη {Πα ζαϊμία ροόπαβ Βοίογο- 
ῥ]ιογιίος᾽. 51 Ἰρβουιηι νουβιιαμη 5θη θη 81: ΘΟΠΒΙΔΟΥ̓ΘΒ., ΟΥΤΆ556 ὅΘηθ- 
ὁδιὴ ἔαίθανθ ἤθοθϑ86 δὲ 5). Τίθιη ουγανὶ Οὐθρονῖαβ ΝΎΒΒΘΩτιΒ ΠΡ Ι5.. 
11 ἴῃ ΟΔΠ]Δ 411 Β10]. Ῥαΐν. νο]. 6 Ρ. 614 Ὁ: ἀλλ᾽ ὃ παντὸς πλούτου 
τοῖς γε νοῦν ἔχουσιν ὑψηλότερόν ἐστι. τὸ κάλλιστον ὄντως δεξίωμα 
κατὰ Πίνδαρον, τὰ σά φημι γράμματα. 

927 
κρείσσων γὰρ οὔτις χρημάτων πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
πλὴν εἴ τις" ὅστις δ᾽ οὗτός ἐστιν οὐχ ὁρῶ. 

 Β000. ΕἸον, 10, 18: Εὐριπίδου Δανάης. “ κρείσσων --- ὁρῶ". ν5. 3 
εἷς τις οἷ. Ῥογδοῃ. οὐχ ἐρῶ ΒΔάπδηι. ᾿ 

Ἵ 928 

ἀρ᾽ οἶσϑ᾽ ὁϑούνεχ᾽ οἵ μὲν εὐγενεῖς βροτῶν 
πένητες ὄντες οὐδὲν ἀλῳφάνουσ᾽ ἔτι." 
οἱ δ᾽ οὐδὲν ἦσαν πρόσϑεν, ὄλβιοι δὲ νῦν, 

Ὧ) Το Ιχΐοπρ βἰπη]1α ἰγαάῖῦ Ρ]αΐαγ τι Μου. ρ. 19Ε:: Εὐριπίδης εἰ- 
πεῖν λέγεται πρὸς τοὺς τὸν ̓ Ιξίονα λοιδοροῦντας ὡς ἀσεβῆ καὶ μιαρόν, 
“οὐ μέντοι πρότερον αὐτὸν ἐκ τῆς σχηνῆς ἐξήγαγον ἢ τῷ τροχῷ προσ- 
ηλωώσαι". αδθ Ρϑ110 τηϑίογθηη Ππαθθηΐ ψουϊῥα ϊβ βρθοίοη.. νϑῦᾶἃ θθ86 ΠΟῚ 
Αἰ βυτηδυ τη. Ῥδ]δηηθάθβ Ἐλαυ:ρΙ αἴθ ἔα υ]α,. βοθπδθ ΘΟ ηΙΐἶδδ δῦ ἀποάδοϊμη 
15. δηΐθ οο δ 15. πηουύθιῃ ᾿πθαηΐθ οΟἸγιηρίδαθ 9]; ἰΠΠοπΐπτιβ Πΐορ. 1. 
2, 44 πυᾶνγαῦ δα ἀδιηηδίιμ “οογαίθπι πος ἀγαπιαΐθ ροθίϑμι ἃ]Ππιβῖβδο (ν1ἅ6 
Ἐπαν. ἔν, 591), ἀαδιὴ ἔα 6 }18 πη Θχουπαγῖν διοίου Δυριτηθη τ [500 1. Βιιβῖγ.: 
λέγεταί τι τοιοῦτον, ὡς ὅτι Εὐριπίδου βουλομένου εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ 
(46. ϑοονδίθ) καὶ δεδιότος, ἀναπλάσασϑαι τὸν Παλαμήδην, ἵνα διὰ τού- 
του σχοίη καιρὸν τοῦ αἰνίξασϑαι εἰς τὸν Σωκράτη καὶ εἰς τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους “ἐχάνετε ἐκάνετε τῶν Ἑλλήνων τὸν ἄριστον᾽, ὅ ἐστιν ἐφονεύσατε" 
καὶ νοῆσαν τὸ ϑέατρον ἅπαν ἐδάκρυσε, διότι περὶ Σωκράτους ἠνίττετο. 
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δόξαν φέρονται τοῦ νομίσματος χάριν 
καὶ συμπλέχοντες σπέρμα καὶ γάμους τέκνων; 
δοῦναι δὲ πᾶς τις μᾶλλον ὀλβίῳ κακῷ 
πρόϑυμός ἐστιν ἢ πένητι κἀγαϑῷ: 
κακὸς δ᾽ ὁ μὴ ἔχων. οἵ δ᾽ ἔχοντες ὄλβιοι. 

ΘΊΟΡ. ΕἼοτ. 91, 95: Εὐριπίδου Ἑκάβη. “ἀρ᾽ - ὄλβιοι᾽. Ἰάθιῃ 
95, 6: Εὐριπίδου Ἀδυζῆς “ἀρ᾽ --- - ὄλβιοι᾽. δ] ΐθυτιπὶ Ἰούατη Ομ. ὁ0- 
ἄχ ᾽μά., παθθης ΑΜ. ν8.1 ὅτ᾽ οὐν ἔχοιμεν αἰτοητιο Ιοθο Μ. ν5. 3 
ἐμφαίνουσ᾽ ΕἾοΥ. 91, ἀλφάνουσ᾽ ΕἾοΥ. 99 οοὔοχ Μ, υδ]᾽] ἀναφαίνουσ᾽ 
Α. νϑ8. ὅ συμ ΝΟΣ γ. 1. ΘΟ 1ο015.Α ΕἼον. 99. νβ8. 6 δοῦναί τε Ἐ]οΥ. 
92. μᾶλλον πλουσίῳ πᾶς τις ἘἾοτ. 91, πᾶς τις μᾶλλον ὀλβίῳ ΕἾον. 92. 

929 

φιλοῦσι γάρ τοι τῶν μὲν ὀλβίων βροτοὶ 
σοφοὺς τίϑεσϑαι τοὺς λόγους. ὅταν δέ τις 
λεπτῶν ἀπ᾽ οἴκων εὖ λέγῃ πένης ἀνήρ, 
γελᾶν: ἐγὼ δὲ πολλάκις σοφωτέρους 
πένητας ἄνδρας εἰσορῶ τῶν πλουσίων τ 
καὶ ϑεοῖσι μικρὰ χειρὶ ϑύοντας τέλη 
τῶν βουϑυτούντων ὄντας εὐσεβεστέρους. 

σοῦ. ΕΊἼοΥ. 97, 14: Εὐριπίδου Δανάη. “ φιλοῦσι ---- εὐσεβεστέρους ". 
ν5. 2 ἡγεῖσϑαι οὐδ. , τίϑεσϑαι Υὶ αἸοῖκ., ἄγεσϑαι Οοπϊηρίοι. ν5. 6 ϑεοῖς 
5οὈ., ϑεοῖσι Αἰβϑπάθαβ. μικρᾷ Βἐοθαθὶ οοαά. ρταθίου ΑΜ, πὶ μικρὰ 
Ἰορίταν. ν8. 6 οἱ 7 αἴουί Αἰ. 1 Ρ. 400) : “ϑεοῖσι μικρὰ ὌΦΟΥ ΝΣ τέλη --- 
εὐσεβεστέρους᾽ Εὐριπίδης φησί. πο Τὰσπδί. 1]. ῥ. 892, 89: Εὐριπί-. 
δῆς “ ϑεοῖσι μικρὰ ϑύοντας τέλη". 

990 
ὅστις δόμους μὲν ἥδεται πληρουμένους, 
γαστρὸς δ᾽ ἀφαιρῶν σῶμα δύστηνος κακοῖ, 
τοῦτον νομίζω κἂν ϑεῶν συλᾶν βρέτη 

τοῖς φιλτάτοις τὲ πολέμιον πεφυκέναι. 

βου. ΕἾοΣ; 161 δ: Εὐριπίδου Δανάης. ὅστις ---- πεφυκέναι. 

ν5. 1 δόμοις ---- πληρουμένοις δόμους --- . πληρουμένους ΑΥ̓μα. νβ. 9 
δύστηνον Α τι. 566. νΒ5. ὃ καὶ Τἰῦτὶ, κἂν ῬΗαρ κα. συλᾶν] ἐλᾶν Α 
τη. ῬΓ. 

991 
φεῦ, τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἁπανταχοῦ 
πρέπει χαρακτὴρ χρηστὸς εἰς εὐψυχίαν. 

Κ[0Ρ. ΕἼον. 7, 6: Εὐριπίδου Δανάῃ. " φεῦ --- εὐψυχίαν᾽. ν5..1 
οἵ, Τὰαχ. ἔν. 058. νβ5. 3 ῥέπει τηλ] νη. 
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ἐς ταὐτὸν ἥκειν φημὶ ταῖς βφοτῶν τύχαις 
τόνδ᾽ ὃν καλοῦσιν αὐἰϑέρ᾽ . ᾧ τάδ᾽ ἔστι δή. 
οὗτος ϑέρους τὲ λαμπρὸν ἐχλάμπει σέλας, 
χειμῶνά τ᾽ αὔξει συντιϑεὶς πυκνὸν νέφος, 
ϑάλλειν τε καὶ μή. ξὴν τε καὶ φϑένειν ποιεῖ" 
οὕτω δὲ ϑνητῶν σπέρμα τῶν μὲν εὐτυχεῖ 
λαμπρᾷ γαλήνῃ. τῶν δὲ συννέφει πάλιν, 
ξῶσίν τὲ σὺν κακοῖσιν. οἱ δ᾽ ὄλβου μέτα 
φϑίνουσ᾽ ἐτείοις προσφερεῖς μεταλλαγαῖς. 

Β(ΟΌ. ἘΠ01. 1. 7,8 Ρ. 316: Εὐριπίδου “ανάης (ᾳυοὰ Ἰουητηδ γοΥβαὶ 
θ 8 Ρυδθοοᾷοηεῖθας βοίαποίο Δάβουῖθι Α). “ἐς ταὐτὸν --- μεταλλα- 
γαῖς᾽. ν8.1 τὰς (τῶν ΑἹ βροτῶν τύχας να]ρο, ταῖς βροτῶν τύχαις 
Μυβρυανι8. νβ. 3 ᾧ τάδ᾽ ὅστις Ῥοΐβοιμ. Ψϑ8. 8 Γογίαβϑθ λαμπρὸν 
ἐχπέμπει ὃ νϑ5. 6 δὲ --- σπέρμα τῶν] δὴ --- σπερμάτων Α. γϑ8. 1 τὸν 
δὲ Α. συννεφεῖ 64., συννέφει, Α. νβ8. 8 οὗ ὃ Δ. ν58.9 φϑίνου δ᾽ 
αἰτίοις προσφέροις Α, φϑίνουσ᾽ ἐτείοις προσφερεῖς Ν Α1ςΚ. 

ΑΥΚΎΤΎΣΙ 

Αὐραμ. Ἐλπι:. Μ6α.: ἐδιδάχϑη ἐ ἐπὶ Πυϑοδώρου ὁ ἄρχοντος ὀλυμπιά- 
δὸς πζ΄ ἔτει α΄- πρῶτος Εὐφορίων.. δεύτερος Σοφοκλῆς. τρίτος Εὐρι- 
πίδης Μηδείᾳ, Φιλοκτήτῃ. Δίκτυϊ. Θερισταῖς σατύροις. 1)6 τησίμο 
οἵ, Αρο]]οά. 2, 4,1: προσενεχϑείσης δὲ τῆς λάρνακος (ᾳμα 1) 8π86 
οχροβῖία ογδ 1) Σερίφῳ Δίκτυς ἄρας ἀνέτρεφε τοῦτον (ῬΘΥβθαμ). βασι- 
λεύων δὲ τῆς Σερίφου Πολυδέχτης ἀδελφὸς 4ίμτυος. Δανάης ἐρασϑεὶς 
καὶ ἠνδρωμένου Περσέως μὴ δυνάμενος αὐτῇ συνελϑεῖν --- (Ῥ γ860) 
ἐπέταξε τῆς Γοργόνος κομίζειν τὴν κεφαλήν. 1014. 5 8: παραγενόμε- 
νος δὲ εἰς Σέριφον (50. ὃ Περσεύς) καὶ καταλαβὼν προσπεφευγυῖαν 
τοῖς βωμοῖς μετὰ τοῦ 4ίέχκτυος τὴν μητέρα διὰ τὴν Πολυδέκτου βίαν, 
εἰσελϑὼν εἰς τὸν βασιλέα -- ἀπεστραμμένος τὴν κεφαλὴν Γοργόνος 
ἔδειξε, τῶν δὲ ἰδόντων ὁποῖον ἕκαστος ἔτυχε σχῆμα ἔχων ἀπελιϑώϑη. 

999 

ἐγὼ νομίζω πατρὶ φίλτατον τέχνα 
παισίν τε τοὺς τεκόντας, οὐδὲ συμμάχους 
ἄλλους γενέσϑαι φήμ᾽ ἂν ἐνδικωτέρους. 

5.100. ΕἾον, 88, 18: ἐν τῷ αὐτῷ (56. Ἐπὶ. Ὁ1ο..). “ἐγὼ ---- ἐνδι- 
κωτέρους". ν5. 1 τέκνον νυ]ρο, τέχνα ῬΗῸρΚῖπ5. 

994 

εἷς γάρ τις ἔστι κοινὸς ἀνθρώποις νόμος 
καὶ ϑεοῖσι τοῦτο δόξαν, ὡς σαφῶς λέγω, 
ϑηρσίν τὲ πᾶσι, τέκνα τίχτουσιν φιλεῖν. 
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τὰ δ᾽ ἄλλα χωρὶς χφώμεϑ' ἀλλήλων νόμοις. 
ΒίοΡ. ΕἸοΣ. 88, 17: ἐν τῷ αὐτῷ (50. Ἐλαν. Π1ο6.. " εἷς γάρ --- 

νόμοις. γ5. 2 τοῦτο] ταὐτὸ ̓ Ἠραμιΐιι. δ᾽ Πουὶ, ὡς Οτοξίιδ. νβ. 3 
τέκνα] τέκν᾽ ἃ Β. 

990 
νέος, πόνοις δέ γ᾽ οὐκ ἀγύμναστος φρένας. 

Κ΄1τ00. ΕἾἼον. 59, 6: τοῦ αὐτοῦ (ϑο. Εὐρ.) Ζίκτυϊ. " νέος --- φρέ- 
νας΄. πόνοις δέ » πόνοισι δ᾽ Μαβρτανἑα8. 

9960 
δοκεῖς τὸν “4ιδην σῶν τι φροντίξειν γόων 
καὶ παῖδ᾽ ἀνήσειν τὸν σόν, εἰ ϑέλοις στένειν; 
παῦσαι" βλέπουσα δ᾽ εἰς τὰ τῶν πέλας κακὰ 
ῥάων γένοι᾽ ἄν, εἰ λογίζεσθαι ϑέλοις 
ὅσοι τὲ δεσμοῖς ἐκμεμόχϑηνται βροτῶν δ 
ὅσοι τὲ γηράσκουσιν ὀρφανοὶ τέκνων, 
τοὺς δ᾽ ἐκ μεγίστης ὀλβίας τυραννίδος 
τὸ μηδὲν ὄντας: ταῦτά σὲ σκοπεῖν χρεών. 

ῬΙαί, Μοῦ. Ρ. 106 Α: ὃ δὲ παραμυϑούμενος τὴν Δανάην δυσπεν- 
ϑοῦσαν Ζίκτυς φησί "ἡ δοκεῖς --- χρεών᾽. ν8. 7 μέγιστον ἘΣ].5] 6 ἴτι85. 
γ5. 8 μηϑὲν 1101]. Ἐπ ρΡ 418. ΘΙΟΌΥΙ ΠῸ5. νουβιβ νἱπαάϊοανι Μ8- 
ΘΎΔν 8. 

997 
. τέ μ᾽ ἄρτι πημάτων λελησμένην 

ὀρϑοῖς ; 
ΚΟΡΗ. ΑΙ. 781: τί μ᾽ αὖ τάλαιναν ἀρτίως πεπαυμένην κακῶν 

ἀτρύτων ἐξ ἕδρας ἀνίστατε:; 8] ΘΠ]: πρὸς τὸ Εὐριπίδου ἐν Δίκτυϊ 
“τέμ'᾽ -- ὀρϑοῖς .’ Υ͂Ρ. 1. τί μ᾽ ἄρτι] τί μ᾽ ὦ ἀρτι οὐχ 1 τι. ἐοδίθ 
α. Ὑ᾽οΠἤο, «αὶ τί μ᾽. ὦ ξέν᾽, ἄρτι οομϊοῖί. 

998 
ϑάρσει" τό τοι δίκαιον ἰσχύει μέγα. 

510}. ΕῚον. 18, 18: Εὐριπίδου ἐν Δίκτυϊ. “ ϑάρσει --- μέγα". 

999 

ὄντων δὲ παίδων καὶ πεφυκότος γένους 
καινοὺς φυτεῦσαι παῖδας ἐν δόμοις ϑέλεις,. 
ἔχϑραν μεγίστην σοῖσι συμβάλλων τέκνοις. 

βίο». ΕἼον. 88, 21: Εὐριπίδου ἐν Δίκτυϊ. “ ὄντων --- τέκνοις". 
γ5. 8 σοῖσι συμβαλῶν ἸοΥρΊκῖιι5, σοῖσιν ἐμβαλῶν ΜδοΙΪγ. 

940 
πατέρα τὲ παισὶν ἡδέως συνεκφέρειν 
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᾿ , Γ ε 3 

φίλους ἔρωτας ἐκβαλοντ᾽ αὐϑαδίαν, 
ω Ἁ 3 3 ,΄᾿ὕ͵ 

παῖδάς τε πατρί: καὶ γὰρ οὐκ αὐϑαίρετοι 
᾿ Ν ,ὕ 2 

βοοτοῖς ἔρωτες οὐδ᾽ ἑκουσέία νόσος. 
σκαιόν τι δὴ τὸ χρῆμα γίγνεσϑαι φιλεῖ, Ὁ 

ϑεῶν ἀνάγκας ὅστις ἰᾶσϑαι ϑέλει. 

ὅτου. ΤΟΥ. 88, 16: Εὐριπίδου ΖΔίχτυϊ. ἱ πατέρα --- ϑέλει᾽. ν8. 3 
φίλους] φίλος ΑΒ, ὦ φίλος οἷ. Ταροῦρῖπ5. ἐκβάλλοντ᾽ αὐϑάδειαν Πημ, 
οοΥν. (ἀθβηου. 

941 
Κύπρις γὰρ οὐδὲν νουϑετουμένη χαλᾷ, 
ἤν τ᾽ αὖ βιάξῃ, μᾶλλον ἐντείνειν φιλεῖ, 
κἄπειτα τίκτει πόλεμον" εἰς δ᾽ ἀνάστασιν 
δόμων περαίνει πολλάκις τὰ τοιάδε. 

5.00. ΕἾον. 64, 8: Εὐριπίδου Δίκτυϊ. ᾿ Κύπρις -- τοιάδε΄. ν5.1 
οὐ 2 οἵχ. Ρ. οἱ ζεῖ ποπι. Βα θο ΘΙ ητιβ νο]. ὅ Ρ. 411 (νο]. 1 Ρ. 382 
ο(. Β4811., ν0]. ὅ Ρ. 149 Οματί.). γ8. Ι οὐδὲ Κ000. , οὐδὲν 68]. ν5. 3 
ἂν τ᾽ αὐ βιάξιῃ ἀντὰ βιάξην ϑίοθαοϊ Α, ἂν τ᾽ ΚΒΣΣΝ Μ, ἂν γὰρ 
βιάξῃ 4]. ἐχτείνειν Θίοθαρι ἃ. νϑβ. ὃ καίπειτα Μ. 

942 

φίλος γὰρ ἦν μοι, καί μ᾽ ἔρως ἕλοι ποτὲ 
οὐχ εἰς τὸ μῶρον οὐδέ μ᾽ εἰς Κύπριν τρέπων. 
ἀλλ᾽ ἔστι δή τις ἄλλος ἐν βροτοῖς ἔρως 
ψυχῆς δικαίας σώφρονός τε κἀγαϑῆς. 
καὶ χρῆν δὲ τοῖς βροτοῖσι τόνδ᾽ εἶναι νόμον ὅ 
τῶν εὐσεβούντων οἵτινές γε σώφρονες 
ἐρᾶν, Κύπριν δὲ τὴν Διὸς χαίρειν ἐᾶν. 

βιοῦ. ἔπ6]. Τὶ ἀντ Ρ. 212: Εὐριπίδου Δέκτυϊ. “φίλος ---- ἐὰν. 
ψ5..} ἀραι- γὰρ ἡμῖν, εἴ μ᾽ ἔρως ἰοιηρίαθδμῃ). ν8. 3 μωρὸν 110 Υ1. 

ν5. ὃ οἱ 4 αβουξ οτη. ἔδ Ὁ. ποι. Ρ]αί. Μου. Ρ. 11 Ἐ', ἰΐθιι ααὶ Εὐρι- 
πίδου Θησέως Ἰοττηα μαθοὺ ϑίοθαθιιβ ΕἾου. ὅ, 31. νϑ8. 5--- ἃ ρτδο- 
οοαθηθθι5 βοραγαῦ Α οὐ Ἡθβίοδο ἐπ θαϊν, νβ. 6 οἵτινές] εἴ τινες Υ. 

949 
μὴ νεῖκος, ὦ γεραιέ, κοιράνοις τέϑου" 
σέβειν δὲ τοὺς κρατοῦντας ἀρχαῖος νόμος. 

ϑιοῦ. ΕἸον. 44, ἃ: Εὐριπίδου Δίκτυος. “μὴ ---- νόμος᾽. τυράν- 

νοις 1|0γ], κοιράνοις 8] 8515. 

944 

φεῦ φεῦ, παλαιὸς αἶνος ὡς καλῶς ἔχει" 

οὐκ ἂν γένουτο χρηστὸς ἐκ κακοῦ πατρός. 
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5.00. ΕἾον. 90, 6: Εὐριπίδου Δίκτυϊ. “φεῦ φεῦ --- πατρός᾽. 
Υ8.1 του ἔτ. 25, 1. νβ. 3 οὔ. 80. ποιὰ. μαρθοὲ ΟΠυγβρραβ σπ. 
ἀποφατ. 0. 15 Ρ. 11. 

940 

εἰς δ᾽ εὐγένειαν ὀλίγ᾽ ἔχω φράσαι καλά: 
ὃ μὲν γὰρ ἐσϑλὸς εὐγενὴς ἔμοιγ᾽ ἀνήρ, 
ὁ δ᾽ οὐ δίκαιος κἂν ἀμείνονος πατρὸς 
Ζηνὸς πεφύκῃ, δυσγενὴς εἶναι δοκεῖ. 

στο. ΕἼον. 86,1: Εὐριπίδου Δίκτυϊ. " εἰς --- δοκεῖ. ν5. 8. και) 
καὶ Μ, ν5. 4 Ζηνὸς] ἶνις ργδοία]ογίη. πέφυκεν Β, πέφυκε  ο55. 

940 

μή μοί ποτ᾽ εἴη χρημάτων νικωμένῳ 
κακῷ γενέσϑαι. μηδ᾽ ὁμιλοίην κακοῖς. 

Βίου. ΕἾον. 98,6: Εὐριπίδου Δίκτυϊ. “ μή --- κακοῖς". Ἐϊοβάθιηῃ 
γοΥβ5. Παθοῖ δου. ΕἾον. 94, 8 οοπίπηοίοβ. οατὴ Ἐπιν. ἢ". 461. ν5. 2 
κακῷ] κακὸν 5100. Ἰοο0 «]ίοτο. μηδ᾽] μὴ δ᾽ (γ61 μή) 1ιῦτὶ. 

947 
πολλοῖς παρέστην κἀφϑόνησα δὴ βροτῶν 
ὅστις κακοῖσιν ἐσϑλὸς ὧν ὅμοιος ῇ. 

λόγων ματαίων εἰς ἅμιλλαν ἐξιών" 
τὸ δ᾽ ἣν ἄρ᾽ οὐκ ἀκουστὸν οὐδ᾽ ἀνασχετόν, 
σιγᾶν κλύοντα δεινὰ πρὸς κακιόνων. τ 

Θίο 0. ΕἼοΥ. 106, 3: τοῦ αὐτοῦ (80. Εὐρ. πώ, “ πολλοῖς --ττο 
κακιόνων"΄. νβ8. 1 παρέστην] πάρεστι ΑΒΜ. νϑ5. 4 τὸ] τοῦ ΑΒ. 

948 
τυραννικόν τοι πόλλ᾽ ἐπίστασϑαι λέγειν. 

ΒἴοὉ. ΕἼοΥ. 86, 15: Εὐριπίδου ΖΔίκτυος. “ τυραννικόν --- λέγειν ἢ. 
τι] τὲ Α, τοι ΜγΙμα, 

9490 
εἰ δ᾽ ἦσϑα μὴ κάκιστος, οὔποτ᾽ ἂν πάτραν 
τὴν σὴν ἀτίξων τήνδ᾽ ἂν εὐλόγεις πόλιν 
ὡς ἔν γ᾽ ἐμοὶ κρένοιτ᾽ ἂν οὐ καλῶς φρονεῖν 
ὅστις πατρῴας γῆς ἀτιμάζων ὅρους 
ἄλλην ἐπαινεῖ καὶ τρόποισιν ἥδεται. δῦ 

5070}. ΕἾἼον. 89,171: Εὐριπίδου 4έμτυος. “ εἰ δ᾽ ἦσϑα --- εὐλόγεις 
πάτραν’ (ν5. 1 οἱ 3). 1θια, 839, 8: τοῦ αὐτοῦ 4έκτυος. «ὡς ἕν --- 
ἥδεται" (ν58. 8--). αὸ5. Ἰοθο5. ὁομΐ πη ΧΙ, ψ8.1 οὔποτ᾽ ἂν πόλιν οἱ 
γ5. 2 εὐλόγεις πάτραν Ἰἰυγῖ, οουτ. Βοΐβθοη. 
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900 
ἀξοίμην 

ΠΘΒγ ΟΝ. 1 Ρ. 119: πυρὰ ἀγαναχτοίμην (1. --ομι). Εὐριπίδης 
Ζίκτυὶ (δικτύου οοἄ 6 Χ). 

ΕΡΕΈΧΘΕΥΣ 

Πγοῦγριιβ ὁ. Πθοον. 5. 98: φασὶ γὰρ Εὔμολπον τὸν Ποσειδῶνος καὶ 
Χιόνης μετὰ Θρᾳκῶν ἐλϑεῖν τὴς χώρας ταύτης ἀμφισβητοῦντα. τυ- 
χεῖν δὲ κατ᾽ ἐχείνους τοὺς χρόνους βασιλεύοντα Ἐρεχϑέα. γυναῖκα 
ἔχοντα Πραξιϑέαν τὴν Κηφισοῦ ϑυγατέρα. “μεγάλου δὲ «στρατοπέδου 
μέλλοντος αὐτοῖς εἰσβάλλειν εἰς τὴν χώραν. εἰς Δελφοὺς ὦ ἰὼν ἠρώτα τὸν 
ϑεὸν τί ποιῶν ἂν νίκην λάβοι παρὰ τῶν πολεμίων. χρήσαντος δ᾽ αὐ- 
τῷ τοῦ ϑεοῦ, τὴν ̓ ϑυγατέρα εἶ ϑύσειε πρὸ τοῦ συμβαλεῖν τὼ “στρατο- 
πέδω, κρατήσειν τῶν πολεμίων. ὃ δὲ τῷ ϑεῷ πευιϑόμενος τοῦτ᾽ ἔπραξε 
καὶ τοὺς ἐπιστρατευομένους ἐκ τῆς χώρας ἐξέβαλε. διὸ χαὶ δικαίως 
ἂν τις Εὐριπίδην ἐπαινέσειεν. ὅτι -- τοῦτον τὸν μῦϑον προείλετο 
ποιῆσαι. ῬΊΙαί. Δοτ. Ρ. 810}: Ἐρεχϑεὺς πρὸς Εὔμολπον πολεμῶν 
ἔμαϑε νικῆσαι ἐὰν τὴν ϑυγατέρα προϑύσῃ. καὶ συγκοινωνήσας τῇ γυ- 
ναικὶ Πραξιϑέᾳ προέϑυσε τὴν παῖδα. μέμνηται Εὐριπίδης ἐ ἕν Ἐρεχϑεῖ. 
ΟΥ̓ Το δππαγ αἴαϑ Τταροάπμῃ. ἴῃ ΜΆ Π]ΟΥῚ ΕὙαρτη. Η15{. Ὑο] (ὦ 4 Ῥ. 879 54. 
ἈΑΡρο]]οα. ὃ, 15,1 οἱ 4. Ῥυναιηᾶ ρϑα]ο ροβύ οἰ. 89, 4 ἀοοίμπμι 6556 
6 ΡΙαί. Υ. ΝΙοῖδδ ὁ. 9 (ν146 ἔν. 870) οοποϊαϑις Δίοίποκῖιβ. ῬΟΥΒΟΙΤΙΒ 
ῬτΤΟθΑθΙΠΙου ππὸ τοίους δά θβρ. ἔν, 839. 

901 

Αἰϑιοπίαν νιν ἐξέσωσ᾽ ἐπὶ χϑόνα. 
ϑίθρῃ. ΒγζΖ. νυ. «Αἰϑίοψ Ρ. 47, 138: λέγεται καὶ Αἰϑιοπία γῆ (γυνή 

110 ν]). Εὐριπίδης Ἐρεχϑεῖ εἰ αἰϑιδίαν - - χϑόνα᾽. ἐξέσωσας ἩΒε, 
ἐξέσωσ᾽ ΤΠΟΡΘοΚπιβ ἈΡΊΔΟΡΙι. Ρ- 216, 4αἱ ὀοιηρανδί ἈΡοΙΠοά. 8, 15, 4 
Χιόνη δὲ Ποσειδῶνι μίγνυται" ἡ ὸξ κρύφα τοῦ πατρὸς Ἀὐ μοίπτον 
τεχοῦσα. ἵνα μὴ γένηται καταφανής . εἰς τὸν βυϑὸν δίπτει τὸ παιδίον 
Πρδοξδαν δὲ ἀνελόμενος εἰς Αἰϑιοπίαν κομίξει καὶ δίδωσι Βενϑεσικύ- 
μη τρέφειν. : 

902 

καί μοι. πολὺν γὰρ πέλανον ἐχκπέμπεις δόμων, 
φράσον σελήνας τάσδε πυρίνου χλόης 

βα14. ν. ἀνάστατοι οἱ σελῆναι: ἐν Ἐρεχϑεῖ τὰς σελήνας πελά- 
νους εἴρηκεν Εὐριπίδης " καί μοι --- χλόης". οἵ, 514. ν. βοῦς ξβδο- 
μος: ὁμοίως δὲ χαὶ αἵ σελῆναι πέμματα πλατέα κυκλοτερῆ. ἃ καὶ 
οὕτως ἐχάλουν ἔστι δὲ παρὰ Εὐριπίδῃ ἐν Ἐρεχϑεῖ καὶ παρ᾽ ᾿ἀχαιῷ 
ἐν Ἴριδι. γ8. 2 πυρίμου ΠΠὈΥ1, πυρίνου ἹῬοαΡίαΒ. ἨΘργοΝ. ΞῬ. ΤΙΟΊ: 
σελήνας᾽" πόπανα τῷ ἄστρῳ ὅμοια. πέμματα (ὅμοιον ἀπέμματα ςοἀ4.). 

θὺ9 

ὀλολύξετ᾽, ὦ γυναῖχες, ὡς ἔλϑῃ ϑεὰ 
ΤΗΑΟ. ΘΟΒΆΞΕΟ. ΕΕΑΘΜΕΝΤΑ, 24 
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χρυσὴν ἔχουσα Γοργόν᾽ ἐπίκουρος πόλει. 

Ξ'0Π0]. οη. ἀν. Ῥδο. 97: ὀλολύξειν τς εὔχεσϑαι. καὶ Εὐριπίδης 

ἔρχεσϑαι (Ἐρεχϑεῖ 1 1πα.} « ὀλολύζετ᾽ --- πόλει". ν5.1 ὀλόλυξαν ἘΝ, 

ΌΙ οοίοσα οὐ τπηίαν. ἐλέχϑη οοά., ἔλϑῃ ϑ'θιά]ον. νβ8. 2 ἡ χρυσὸν 

οοᾶ,, χρυσὴν Θ΄ ΘΙαΙοΥ. 
904 

ὡς σὺν ϑεοῖσι τοὺς σοφοὺς κινεῖν δόρυ 
στρατηλάτας χρή; τῶν ϑεῶν δὲ μὰ βίᾳ. 

5100. ΕἾοΣ. δ4, 12: Εὐριπίδου Ἔρεχϑεῖ. “ ὡς --- βίᾳ". 

Ὁ 570) 

οὐϑεθὲ στρατεύσας ἄδικα σῶς ἦλϑεν πάλιν. 

5100. ΕἾον. 54, 158: ἐν ταὐτῷ (86. Εὐρ. Ἐρ.). " οὐδεὶς --- πάλιν". 

2 τς τὶ δ 

ἄδικα σῶς] ἀδεικα σῶς Μ, ἀδικα Α, αδικάστως Β. 

990 
τὰς οὐσίας γὰρ μᾶλλον ἢ τὰς ἁρπαγὰς 

τιμᾶν δίκαιον: οὔτε γὰρ πλοῦτός ποτὲ 
βέβαιος ἄδικος 

ΚἴΟ0. ΕἼοτ. 94, 10: Εὐριπίδου Ἔρεχϑέως. « τὰς οὐσίας --- ἄδικος. 

γ8. 1 οὐσίας πιιβροοίαμη. ν5. 3 οὔτε γὰρ Βοίμϊα8. 

90. 

ναῦς ἡ μεγίστη κρεῖσσον ἢ μικρὸν σκάφος. 

Κίον. ΕἾον. 59, 13: Εὐριπίδου ᾿Ἐρεχϑέως. “ναῦς --- σκάφος. 
σμικρὸν Β. 

908 
ὀλίγους ἐπαινῶ μᾶλλον ἢ πολλοὺς κακούς. 

Θἴο}. ΕἼον. 51, 12: Εὐριπίδου Ἐϊρεχϑεῖ. " ὀλίγους --- κακούς". 

909 
ζεῦγος τριπάρϑενον 

ΠόργοΙ.. 1 Ρ. 1082: ζεῦγος τριπάρϑενον" Εὐριπίδης Ἔρεχϑεῖ. καὶ 
“Σοφοκλῆς Σισύφῳ ᾿ Χαρίτων ξυγῶν᾽. οἵ, ὅὁΠ0]. Αὐαΐ. 678} Ἐύριπί- 
δης μὲν οὖν ἐν ἜἘρεχϑεῖ τὰς ᾿Βρεχϑέως ϑυγατέρας Ὑάδας φησὶ γενέ- 
σϑαι τρεῖς οὔσας. 

900 

οὐκ ἔστι μητρὸς οὐδὲν ἥδιον τέχνοις" 
ἐρᾶτε μητρός, παῖδες, ὡς οὐκ ἔστ᾽ ἔρως 
τοιοῦτος ἄλλος ὅστις ἡδίων ἐρᾶν. 

5100. ΕἼον. 79, 4: Εὐριπίδου ᾿Ερεχϑεῖ. “οὐκ ἔστιν - ἐρᾶν". 
Οὐοη ΕἼοΥ. Ἐατΐρ. ΒΡ. ὅθ, 8 5'πο ἐἈθα]αο ποπι.: “οὐκ ἔστι --- 
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ἐρᾶν". ν5. 1 ἔστιν οὐδὲν (οὐϑὲν ΜΝῚ μητρὸς Κ΄ἴ0}). ̓ ἔστι μητρὸς οὐδὲν 
Οὐ. νβ. 3 ὡς] καὶ Κ΄ι:Λ΄οθαοὶ ΑΔ. νβ. ἃ οἷος ὅτο"., ὅστις Οὐ. 

901 
ϑετῶν δὲ παίδων ποῦ κράτος; τὰ φύντα γὰρ 
κρείσσω νομίζειν τῶν δοκημάτων χοῦν. 

ϑ10}. ΕἼον, 76,12: Εὐριπίδου Ἐρεχϑεῖ. 
δὲ] γὰρ γ᾽μα. ν5. 3 δοκιμάτων] δοκημάτων ΑΜ. 

0 
τὰς χάριτας ὅστις εὐγενῶς χαρίζεται. 
ἤδιον ἐν βροτοῖσιν - οἱ δὲ δρῶσι μέν. 
χρόνῳ δὲ δρῶσι, δυσγενέστερον. 
ἐγὼ δὲ δώσω τὴν ἐμὴν παῖδα κτανεῖν. 

λογίζομαι δὲ πολλά: πρῶτα μὲν πόλιν ῶ 
οὐκ ἂν τιν᾽ ἄλλην τῆσδε βελτίω λαβεῖν" 
ἧ πρῶτα μὲν λεὼς οὐκ ἐπακτὸς ἄλλοϑεν. 
αὐτόχϑονες δ᾽ ἔφυμεν: αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις 
πεσσῶν ὁμοίως διαφοραῖς ἐχτισμέναι 
ἄλλαι παρ᾽ ἄλλων εἰσὶν εἰσαγώγιμοι. 10 
ὅστις δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης πόλεος οἰκίξει πόλιν. 

ἁρμὸς πονηρὸς ὥσπερ ἐν ξύλῳ παγείς. 
λόγῳ πολίτης ἐστί. τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 
ἔπειτα τέκνα τοῦδ᾽ ἕχατι τίχτομεν, 
ὡς ϑεῶν τε βωμοὺς πατρίδα τε δυώμεϑα. 1 
πόλεως δ᾽ ἁπάσης τοὔνομ᾽ ἕν. πολλοὶ δέ νιν 
ναίουσι" τούτους πῶς διαφϑεῖραί μὲ χρή, 

ἐξὸν προπάντων μίαν ὕπερ δοῦναι ϑανεῖν ; 
εἴπερ γὰρ ἀριϑμὸν οἶδα καὶ τοὐλάσσονος 
τὸ μεῖξον, οὑνὸς οἶχος οὐ πλεῖον σϑένει 20 
πταίσας ἁπάσης πόλεος οὐδ᾽ ἴσον φέρει. 
εἰ δ᾽ ἦν ἐν οἴχοις ἀντὶ ϑηλειῶν στάχυς 
ἄρσην, πόλιν δὲ πολεμία κατεῖχε φλόξ, 
οὐκ ἂν νιν ἐξέπεμπον εἰς μάχην δορός. 
ϑάνατον προταρβοῦσ᾽ ; ἀλλ᾽ ἔμοιγ᾽ ἔστω τέχνα 20 
ἃ καὶ μάχοιτο καὶ μετ᾽ ἀνδράσιν πρέποι, 
μὴ σχήματ᾽ ἄλλως ἐν πόλει πεφυκότα. 
τὰ μητέρων δὲ δάκρυ᾽ ὅταν πέμπῃ τέκνα, 
πολλοὺς ἐϑήλυν᾽ εἰς μάχην ὁρμωμένους. 

24 Ὁ 

ν5.] 
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μισῶ γυναῖκας αἵτινες πρὸ τοῦ καλοῦ 90 

ζὴν παῖδας εἵλοντ᾽ ἢ παρήνεσαν κακά. 

καὶ μὴν ϑανόντες γ᾽ ἐν μάχῃ πολλῶν μέτα 
τύμβον τε χοινὸν ἔλαχον εὐκλειάν τ᾿ ἴσην" 
τήμῃ δὲ παιδὶ στέφανος εἷς μιᾷ μόνῃ 
πόλεως ϑανούσῃ τῆσδ᾽ ὕπερ δοϑήσεται. 90 
καὶ τὴν τεκοῦσαν καὶ σὲ δύο ϑ᾽ ὁμοσπόρω 
σώσει" τί τούτων οὐχὶ δέξασϑαι καλόν ; 
τὴν οὐκ ἐμὴν .. πλὴν φύσϑι δώσω κόρην 
ϑῦσαι πρὸ γαίας. εἰ γὰρ αἱρεϑήσεται 
πόλις, τί παίδων τῶν ἐμῶν μέτεστί μοι; 40 
οὐκ οὖν ἅπαντα τοῦν γ' ἐμοὶ σωϑήσεται; 
ἄρξουσιν ἄλλοι, τήνδ᾽ ἐγὼ σώσω πόλιν. 
ἐκεῖνο δ᾽ οὗ τὸ πλεῖστον ἐν κοινῷ μέρος, 
οὐκ ἔσϑ᾽ ἑκούσης τῆς ἑμῆς ψυχῆς ἄτερ 
προγόνων παλαιὰ ϑέσμι᾽ ὅστις ἐχβαλεῖ" 40 
οὐδ᾽ ἀντ᾽ ἐλάας χρυσέας τὲ Γοργόνος 

τρίαιναν ὀρϑὴν στᾶσαν ἐν πόλεως βάϑροις 
Εὔμολπος οὐδὲ Θρᾷξ ἀναστέψει λεὼς 
στεφάνοισι, Παλλὰς δ᾽ οὐδαμοῦ τιμήσεται. 
χρῆσϑ'., ὦ πολῖται. τοῖς ἐμοῖς λοχεύμασιν, δ0 
σώξεσϑε, γικᾶτ᾽ " ἀντὶ γὰρ ψυχῆς μιᾶς 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ὑμῖν τήνδ᾽ ἐγὼ οὐ σώσω πόλιν. 
ὦ πατρίς, εἴϑε πάντες οἱ ναΐουσί δὲ 

οὕτω φιλοῖεν ὡς ἐγώ: καὶ ῥαδίως 
οἰκοῖμεν ἄν σὲ κοὐδὲν ἂν πάσχοις κακόν. δῦ 

Τγουχρ. 6. ΠΘΟΟΙ. 5 100: ἄξιον δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί. καὶ τῶν 

ἰαμβείων ἀκοῦσαι δ πεποίηκε (86. ἘαΙΡΙ 05 Ἰύγ ΠΟ] ΤΥ {ἤματα 
ἰτδοίδ 5) λέγουσαν τὴν μητέρα τῆς παιδός" ὄψεσϑε γὰρ ἐν αὐτοῖς με- 
γαλοψυχίαν καὶ γενναιότητα ἀξίαν καὶ τὴς πόλεως. καὶ τοῦ γενέσϑαι 
Κηφισοῦ ϑυγατέρα. “τὰς χάριτας τον πάσχοις. κακόν’ ΡΙαί. Μον. 
Ρ. 604 1) : τίς .γὰρ εἴρηκε τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος λυμδυδοῦν τοιοῦτον οἷον 
Εὐριπίδης; “ ἡ πρῶτα --- εἰσὶν ἐξαγώγιμοι᾽ (ν5. 7---10), τοὶ τὶ δοοο- 
ἀππηΐ νουββ απίηαπο, εἰ δὲ πάρεργον κτξ. νἱἀομίαν Δ]1π|8 Ἰοοὶ Ο556 
(οὗ, ἔν, 971). νβ. ἃ [δρῶσι] δυσγενέστερον οἱ. Ἡ ΙΡΙ ΟΠ πιΒ, δυσγενέ- 
στερον [λέγω]. Μοϊποκίι. ν5. 6 οὐκ ἂν --- λαβεῖν) οὐκ ἄν.-. λάβοιν 
Θιηᾶ., οὐκ ἦν --- λαβεῖν ΒοΙΠ. ν5. 9 ὁμοίως Ῥ]αί., ὁμοίαις Τ,γο. 
διαφοραῖς ἐχτισμέναι τ γδν διαφορηϑεῖσαι βολαῖς ῬΙαί. ν8. 10 εἰσα- 
γώγιμοι] εἰσαγώγιμαι ΠΥ̓́ΘυιτΡ ΟἿ οο44, ΠΟΠΜ11}1. ἐξαγώγιμοι᾽ ῬΊαΙ, γ5.1] 
πόλεως Ἰἰθγ1. ν9. 14 ἕνεκα νο] ἕνεκεν Ἰιῦγὶ, ἕκητι ΑἸά.., ἕκατι Μία. 
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ν8. 15 δυόμεϑα 1ἰὈγῖ. νβ8. 16 ἐν ΠΌνὶ, ἕν βοΔΠ ρον, πολλοῖς ΠΊΡΥ], πολ- 
λοὶ Μυβρτανίτβ. δέ νιν] δ᾽ ἐνὲν Δ. γ5. 18 πρὸ πάντων δηΐο Μοί- 
πΘ ΚΠ). ΠΟΧ ὑπερδοῦναι ΠΠΡυῚ Ρ]ουία πο. ν8. 30 ἕνὸς Π|0γ], οὗνὸς 
ἘπΏΡΟΥ 8. Υ8. 31’ πόλεως ΠΌν]. νϑ. ῶ9 ϑηλέων ἸιΠρν], ϑηλειῶν ατο- 
{{πι8.. ν8. 34. μὲν ν9] μὴν Ἰιυνὶ, νὲν Ναί. νβ. 20 Ἀδτομμ Αι, 
πρὸς τάρβους 4]. ἔστι ΠΡ], ἔστω Ἠογη. ν5. 36 ἃ ΟΠ]. ΤΟΥΤῚ, . 97 
σχήματα δ᾽ Π|ρΡυὶ, σχήματ᾽ ΒοαΠΊρον. ν8. 31 εἵλοντο καὶ ΕΡΌΥῚ, ἐὔχοντ' 
ῃ Μαί. νϑ. 84 ᾿δὲ 85 ἢ μία μόνη --- ϑανοῦσα ΡΥ. εἷς μιᾷ μόνῃ -- 
᾿δοψαν ΤΥ ΜΠΕ. γ85. 86 ὁμοσπόρων γ0] ὁμοσπόρους ΕΌΥῚ, ὁμοσπόρω 
ΒΟΚΚου. γ8. 37 ὡς εἶ ἸΙΌΥῚ, σώσει ΜΟΙ ΠΟΒΆΠιοι. γν5. 38 ἐμὴν οὖν οἵ. 
ΝΡ]. νβ. 41] οὐκοῦν Πἰυτ]. ἅπαντας Τἰρτ], ἅπαντα ἘΔΟΙΒΚ 8. γοῦν τ᾽ 
Πρυῖ, τοῦν γ᾽ Ἠθίμνῖο. γ5. 42 ἄρξουσιν οἵ Βα ΟἰδΏτι5 , ἀρξουσί τ᾽ 
ΘΘ ον ΕΠ υΐ, ἑουέαββο ἄρξουσί γ ̓Ἴορ. νβ. 43 οὐ ΠΡ υἱ, οὗ τὸ ΑΙᾺ. Υ8. 44 
ὅτερ] ἄνερ γΆ1οΚ. , ἀνήρ Βρέβέμ νβ. 45 πάλαι ϑέσμιά τις ἐκβάλλει ΠΡ τΊ, 
παλαιὰ ϑέσμι᾽ ὅσρὰρ ἐκβαλεῖ ΤΟ βικ 8. γ5. 46 ἂν τελείας 110τὶ, ἀντ᾽ 
ἐλάας Τ)οΌν. ν5. 48 ἀναστρέψει 110 τ , ἀναστέψει Μαβρυ. γ85. 49 Τῆνλλό 
δαἀάαμπί ΑΒ, ὀρθίου ΟΥη. Υ͂Β. 51 σώξεσϑε καὶ ΠΥ], σώξεσϑε ΑἸα. ν5.52 
ὑμῖν τήνδ᾽ ἐγὼ οὐ] οὐ τήνδ᾽ ἐγὼ ΑἸ4., ὑμῖν ἐγὼ οὐ Βαυρρίαβ. 

909 

ἐγὼ δὲ τοὺς καλῶς τεϑνηκότας 
ξὴν φημὶ μᾶλλον τοῦ βλέπειν τοὺς μὴ καλῶς. 

δίον. ΕἼοΥ. 121, 15: Εὐριπίδης Ἐρεχϑέως. “ἐγὼ δὲ ---- μὴ καλῶς". 
γ5.. 3 ἐοτί. ζῆν φημί. φημὶ δ᾽ οὐ βλέπειν 160. 

904 

ὀρϑῶς μ᾽ ἐπήρου: βούλομαι δὲ σοί, τέκνον, 
φρονεῖς γὰρ ἤδη κἀποσώσαις ἂν πατρὸς 
γνώμας φράσαντος. ἣν ϑάνω, παραινέσαι 
κειμήλι᾽ ἐσϑλὰ καὶ νέοισι χρήσιμα. 
βραχεῖ δὲ μύϑῳ πολλὰ συλλαβὼν ἐρῶ. [ 
πρῶτον φρένας μὲν ἠπίους ἔχειν χρεών. 
τῷ πλουσίῳ τε τῷ τε μὴ διδοὺς μέρος 
ἴσον σεαυτὸν εὐσεβεῖν πᾶσιν δίδου. 
δυοῖν παρόντοιν πραγμάτοιν πρὸς ϑάτερον 

γνώμην προσάπτων τὴν ἐναντίαν μέϑες. 10 
ἀδίκως δὲ μὴ κτῶ χρήματ᾽, ἣν βούλῃ πολὺν 
χρόνον μελάϑροις ἐμμένειν: τὰ γὰρ κακῶς 
οἴκους ἐσελϑόντ᾽ οὐκ ἔχει σωτηρίαν. 
ἔχειν δὲ πειρῶ" τοῦτο γὰρ τό τ᾽ εὐγενὲς 
καὶ τοὺς γάμους δίδωσι τοὺς πρώτους ἔχειν. 1ὅ 
ἐν τῷ πένεσϑαι δ᾽ ἐστὶν ἥ τ᾽ ἀδοξία, 
κἂν ἢ σοφός τις, ἥ τ᾽ ἀτιμία βίου. 
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φίλους δὲ τοὺς μὲν μὴ χαλῶντας ἐν λόγοις 
κέχτησο: τοὺς δὲ πρὸς χάριν σὺν ἡδονῇ 
τῇ σῇ πονηροὺς κλῇϑρον εἰργέτω στέγης. 20 
ὁμιλίας τε τὰς γεραιτέρας φίλει, 
ἀκόλαστα δ᾽ ἤϑη λαμπρὰ συγγελᾶν μόνον 
μίσει" βραχεῖα τέρψις ἡδονῆς κακῆς. 
ἐξουσίᾳ δὲ μήποτ᾽ ἐντυχών, τέκνον, 
αἰσχροὺς ἔρωτας δημοτῶν διωκαϑεῖν. 20 

ὃ χαὶ σίδηρον ἀγχόνας τ᾽ ἐφέλκεται. 
χρηστῶν πενήτων ἦν τις αἰσχύνῃ τέκνα. 
καὶ τοὺς πονηροὺς μήποτ᾽ αὔξαν᾽ ἐν πόλει" 
κακοὺ γὰρ ἐμπλησϑέντες ἢ νομίσματος 
ἢ πόλεος ἐμπεσόντες εἰς ἀρχήν τινα 90 

σκιρτῶσιν, ἀδόκητ᾽ εὐτυχησάντων δόμων. 

ἀλλ᾽ ὦ τέκνον μοι δὸς χέρ΄᾽, ὡς ϑίγῃ πατήρ, 

καὶ χαῖρ᾽ - ὑπ᾽ αἰδοῦς δ᾽ οὐ λίαν ἀσπάξομαι" 
γυναικόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρὸς οὐ ἀν 

δον. ΕἼοΥ. ὃ, 18: Εὐριπίδου ̓ Βρεχϑέως. ᾿ὀρϑῶς μ᾽ --- οὐ σοφοῦ". 
ν5. 11-τὸ ΟΌΙη Ἰοϊητηαίδ τοῦ αὐτοῦ (580. Εὐρ.) Ἐρεχϑεῖ αἰους 5᾽0Ὀ. 
ΕἼοΥ. 94, 4. νβ. 14---Ι7 ὁ. ἸΘΙΏγη. Εὐριπίδου Ἐρεχϑέως ίορ. ΕἼον. 
91, 35, ἴθ ὁ. Ἰοιητη. Εὐριπίδου Ἔρεχϑεῖ 5100. ΕἾοΥ. 992, 9. νβ. 
18. 30 ὁ. ἸΘΠΏ1η. Εὐριπίδου Ἐρεχϑεῖ ϑιο0. ΕἼον. 14, 8; δοβάδπι τῇ 
τραγικῇ ΜΜερόπῃ ταθτηουῖδθ ουγοόσο ἐστ ΡῬ]αύ. ον. Ρ. 68 Α. νϑ8.:! 
291-238. οὔτ Ἰοιημη. Εὐριπίδου ᾿Ερεχϑεῖ παροὶ Κ΄τον. ΕἾον. 115, ὃ. 
γν8. 231 Ἰοριίαν ἴῃ Μθῃ. τηοη. 421. ν8. 234. -27 ὁ. Ἰθιηχη. Εὐριπίδου 
Ἐρεχϑεῖ 510}. ΕἼοτ. 17,7. ν5. 38---81 ὁὰπὶ Ἰοιημι. Εὐριπίδου ᾿Πρεχϑεῖ 
ΒΟ". ΕἾον. 44, 4. ν5. 39---31] βίη ρΡ. οὐ ἴδ. ποιῃ. Ια. Μονυ. 
Ρ- 887 Ἐ΄, νβ. 1--17 ἴθ 510}. ΕῚ. ὃ, 18 οπι. οοᾶοχ ἃ. νϑ8. 3 χάπο- 
σώσαι᾽ Ῥούδβοη. ν5. ὃ ἂν ϑάνω 1101]. παραινέσας] παραινέσαι οοᾶ. 
γο55. ν8. ὅ οἵ. Αϑβοῖι. Ῥσύόχη. 806: βραχεῖ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην 
μάϑε. Ἰκιογοί. 6, 1088 : 564] ὑγουϊίογ ραιϊοῖδ ργαθϑίαί ΘΟΉΙΡΥ ΘΉΘΥ 6 μία. 
ν8. 10 προσάπτων] προσάπτειν οοἄ. 585. μίσει Π|Ὀνὶ, μέϑες ϑ'ΑἸ]πιᾶ- 
5115. ψ8. 11 χτῶ ἴῃ Κ΄ἴο}. ΕἼοΥυ. 94 τι. ΑΜΎΊη4ο. νβ. 123 τὰ γὰρ 
κακῶς] τὰ δ᾽ ἀδίκως ὅ1ο"». ΒἼοΥ. 38. ν5. 13 οἴκοις ΕἾον. 94 ὁοάοχ Ἂς 
νΆ8. 14 δὲ] τὲ 500}. ΕἾον. 91. ν5. 16. οτη. 5.10}. ΕῚ. 8, ἔχειν] ἀεὶ ΟΡ. 
ΕῚ, 992. ν8. 16 ἥ τ΄ ἦα Βτου. ΕἾ. 91 οἵ. ΑΜ. νρ. 17 χἂν ἢ σοφός τις] 
ἥτ᾽ ἀνανδρία νο 1 ἥτ᾽ ἀνδρία ϑ10}. ΕἾ. 8. βίου] μένει 51ο}0. ἘῚ. 99. 
γ5. 18 φίλους] φίλων ἴῃ 5΄ο}. ΕἾ. ἃ οοἄ. Α. ν5. 30 χλεῖϑρον 5'10}0. 
οἱ ῬΙαί. νβ. 21--ῦξ ἴπ 510}. ΕἾ. ὃ οι. οοῦοχ Α. νϑ. 31 τε] δὲ 
Μοη. τποη. γεραιτέρους ϑέλε 510}. ΕἾ. ὃ, γεραιτέρας φίλει ὅ.ο}. ΕῚἿ. 
115. οὐ Μϑη. τποῃ. ν8. 323 οὐ 33 ἀκόλαστα ---- κακῆς) βραχεῖα τέρψις 
ἡδονῆς τίκτει λύπην ὅ.10}". ΕἾ. 8 ἐατρὶ Ἰπ ον ρο]αὐΐοπο. ν5. 35 δ᾽ ἤϑη]) 
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δ᾽ οἷα. ΑΜ μα. νβ. 34 ἐξουσίαν οἱ εὐτυχῶν 510". ΕἾ. 3. νϑ5. 95 
διωκόϑειν ΠΠ0ν]. νβ. 36 ἀγχόνας] ἀνοχάς ἴπ 5510}. ΕἾ. 117. Ίμαο)». οἱ 
Β. νυ. ἦν] ἂν ὅτ}. 1]. 8. νβ8. 38 αὐξάνειν 5109". ΕἾ. 8, αὔξειν ἐν 
ΕἸ. 44, αὔξαν᾽ ἐν ΜοϊποἸκῖιι5. νβ. 80 πόλεως ϑἴο". ΕἾ. 44. ἀρχήν 
τινα] τιμάς τινας ΡῬΊαΙ. γ8. 81] ἀδόκητ᾽] ἀδίκως 5100. ΕἸ. 8. νρ. 84 
ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ] οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ οοἄοχ Ὗο85. 

90 

εἷς μὲν λόγος μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ περαίνεται. 
Αμπροά. Βδοῖμη. γῸ]. 1 Ρ. 191,29: δεῦρ᾽ ἀεί --- τινὲς ἀντὶ τοῦ 

ὧδί. τοῦτο μὲν δεῦρο ὧδε. τὸ δὲ δεῦρ᾽ ἀεί που καὶ Εὐριπίδης “ἡ 
--- περαίνεται᾽. Ἐπιπάθη γούϑιη παρθοὶ Αὐ. Π 5. 1135. πο ἜΝ 
δρϑοίπί. απο δά Αγ. Τ)γ5. 1181: “Ὀλυμπίασιν, ἐν Πύλαις, Πυϑοῖ. 
πόσους" ϑὁΠ 011 ἀπποίαμπε: ὅλος ὁ ἴαμβος λέλεκται ἐξ Ἐρεχϑέως. 

900 
ἐκ τῶν πόνων τοι τἀγάϑ᾽ αὔξεται βροτοῖς" 
ὁ δ᾽ ἡδὺς αἰὼν ἡ κακή τ᾽ ἀνανδρία 
οὔτ᾽ οἶκον οὔτε βίοτον οὐδὲν ὠφελεῖ. 

Βέοῦ. ΟΣ 59; 959: Εὐριπίδου Ἐρεχϑεῖ. ἥδε τῶν ---: ὠφελεῖ". 
Θεῖον ΕἼοτ. 7.3 Ρ. 51.7.5: ἐχ᾿ τοῦ Ἔρεχϑέως. “ἐκ τῶν --- ὀρϑώσειεν 
ἄν᾽ (ν5. 1-9). ν5.1 οὕπῃ Ἰοιπιπαί Εὐριπίδου Ἐἰρεχϑέως παροὲ ρα 
ΕἼοΥ. 99, 11. ἰΐθῃ οἵη. Ρ. δὲ 80. ποιῃ. ὅθμο]. Αὐἱβίοι. ἘΠ). 
Αἰοοᾶ. Ῥατίβ. νοΐ. ΤΡ. 192, 37 οἱ Δθῃ. τπομ. 149. τοι] γὰρ ἤομα 
οὐ Μοῃ. πηοῃ. νβ. 3 ὃ δ᾽ ἡδὺς ἀγὼν ἢ κακίστ᾽ ἀτολμία Οτΐοῃ. ν5. ὃ 
γαῖαν ὀρϑώσειεν ἄν Οτΐίοιυ (οἴ. Ἐπ. ἔν. 341), βώτον οὐδὲν ὠφελεῖ 
Β(Οθαθιι5, 0] βέωτον Μ, οὐδὲν ὠφελεῖν Μιπα., βογτέαβθθ Ἰρίταν οἶδεν 
ὠφελεῖν 16ρ. 

907 

ἐὐδοὺς δὲ καὐτὸς δυσχρίτως ἔχω πέρι" 

καὶ δεῖ γὰρ αὐτῆς κἄστιν αὖ κακὸν μέγα. 
ΟἸΘΙμΘη5 ΒΘ; ϑσοτη. ΥΙΡ. 741: Εὐριπίδης ἐν Ἐξρεχϑεῖ γράφει 

"αἰδοῦς --- μέγα". ν5. 3 οὐ νο] οὐ ΤΠ|δυ], αὖ Βαάπδηι. 

908 

ἐν ἀστρώτῳ πέδῳ 
εὕδουσι. πηγαῖς δ᾽ οὐχ ὑγραίνουσιν πόδας. 

ΟἸθπλθπα ΑἸοχ. Θ ΤΌΤ. Εν. 789: Ὁμήρου εἰπόντος " ἀνιπτόποδες 
χαμαιεῦναι᾽ Εὐριπίδης ἐν Ἐρεχϑεῖ γράφει. “εὔδουσιν ---- πόδας. 
ν5. 1. 54. εὔδουσιν ἐν ἀστρώτῳ πέδῳ Ἰ11δυ], ἐν στρ. π. εὐὔδουσι ΜΌΞΡΥ. 
ἡ. ἃ. οἵ Τῦπδεξ, Τί. Ρ- 1068, 4 46 Β6Π|6: ὃ καὶ ἐν τῷ τοῦ Εὐριπίδου 
Ἔρεχϑεῖ δηλοῦται εἰπόντος ὅτι πηγαῖς οὐχ ὑγραίνουσιν πόδας. 

, 909 
μίασμα δουὸς 



970 ΕΥ̓ ΕΙΡΙ ΠῚ 

Ῥτόνου. ἀρρϑῃά. ὃ, 97: μίασμα δρυός: παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν Ἔρε- 
χϑεῖ αἰνιττόμενον τὸ “Θηβαίων παρανόμημα εἰς τὸ ἐν Ἰωδώνῃ μαν- 
τεῖον" ---- ἠσέβησαν γὰρ εἰς τὴν ἱέρειαν ἐμβαλόντες αὐτὴν εἰς τὸν ἐν 
Δωδώνῃ λέβητα ξέοντα. ἐρωτικῶς διατεϑεῖσαν εἰς ἕνα τῶν ϑεωρῶν. 

9710 

κείσϑω δόρυ μοι μίτον ἀμφιπλέκειν ἀράχνᾳ, 

μετὰ δ᾽ ἡσυχίας πολιῷ γήραι συνοικοίην " 

ἀείδοιμι δὲ στεφάνοις κάρα πολιὸν στεφανώσας 
Θρηίκιον πέλταν πρὸς ᾿ϑάνας 

περικίοσιν ἀγκρεμάσας ϑαλάμοις τ 

δέλτων τ᾽ ἀναπτύσσοιμι γῆρυν 
ἂν σοφοὶ κλέονται. 

Θ(οῦ. ΕἼοΥ. 88, 4: Εὐριπίδου ᾿Ἐρεχϑέως. “ ἀρκείσϑω δόρυ --- σο- 

φοὶ καλέσονται;. γ8..1 .(Δίονϊ ΙΗ, ΥἹΌ. ΝΙοῖαθ ὁ. 9: ἐπόϑουν τὸν 

ἀμίαντον καὶ ἀπόλεμον βίον. ἡ δέως μὲν ἀδόντων τὰ τοιαῦτα χορῶν 

ἀκούοντες ᾿κείσϑω -- ἀράχναις᾽.. ἀρκείσϑω (ν 6] ἀρκείτω) ΘΊ00., 

κείσϑω ῬΙαί. ἀράχνᾳ 100. , ἀράχναις ῬΙαί. νϑ5. 3 γῆρας ΜΥ͂ο:». 

συνοικείην Δ. 5. 4 πεάταν Α, πεαταν Μ, πέλταν Β. ἀϑανᾶς 

ΜΥΙμΑ., ἀϑηνᾶς οοίουϊ ΠΡΥῚ. νβ. ὅ ὙΓΉΤ ΤΕ, ἀγκρεμάσας γΊΙμα05. 

ν5. 6 δέλτον Α. νϑ. ἂν] ἂν Μ. καλέσονται Ἰἰυτἱ, κέλωνταιν ΑτΒο- 

πἶτι5, λέονται Οἰδίοτνα. 

9171 

Εισπι. Μ. τ. 15 5: ᾿᾿σιάδος προύματα. τῆς κιϑάρας. οὕτως 

᾿“ριστοφάνης εἶπε παρῳδῶν τὸ ἐξ Ἔρεχϑέως Εὐριπίδου. ΑΥ ̓ βθο ΡΠ] 
ἸΙοοπβ οχϑίαί ΤΊ ορια. 1930: “ατώ τε κρούματά τ᾽ ᾿“σιάδος ποδὶ παρά- 
ρυϑμ᾽ εὔρυϑμα Φρυγίων δινεύματα Χαρίτων. 

ἘΟΡΑΣΘΙ ΟΣ ΥΣ ΙΑ ΟΡΙΚΟΣ 

ἩΥοα]15 ἴῃ ποὺ ἀταιπαΐθ ράτίοβ ἔπῖθθο ἀοοοί ἔν. 872; (ὁ 1)6Υ- 
πᾶθα γάτα ᾿π 6] οροπάα νἱἀοηύιν ἔν. 874 οἱ 875. 

972 

πέμψεις δ᾽ ἐς “ἭΔιδου ξῶντα κοὺ τεϑνηκότα 
καί μοι τὸ τέρϑρον δῆλον εἰσπορεύομαι. 

Ἰ᾿υροιίδῃ. ΟΊ. Ἠ!ΡΡοοῦ. Ρ. 866: τέρϑρον γὰρ ἔλεγον οἵ παλαιοὶ τὸ 
ἔσχατον καὶ ἐπὶ τέλει» ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐν Εὐφυσϑεῖ ποιεῖ τὸν Ἥρα- 
κλέα λέγοντα οὕτως “ πέμψεις ---- εἰσπορεύομαι". ν8. 1 ἐς] εἰς οαϊίαν. 
γ8. 2 οἴμοι" τὸ τέρϑρον δῆλον ὡς πορεύομαι οἷ. ὙΥ͂ ΟἸΠΠπ|5. 

979 

οὐκ ἔστιν, ὦ γεραιέ, μὴ δείσῃς τάδε" 
τὰ Δαιδάλεια πάντα κινεῖσϑαι δοκεῖ 
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βλέπειν τ᾽ ἀγάλμαϑ'" ὧδ᾽ ἀνὴρ κεῖνος σοφός. 
ὅ6Π0]. ἴσαν, Ηρο. 891: τὸν Ζ]αίδαλον φασὶ ποιεῖν εἴδωλα χ. ὅψε 

δὲ ἐκινεῖτο καὶ πρϑένν φωνὴν αὐτός τὲ Εὐριπίδης ἐν Εὐρυσϑεῖ λέγει 
“οὐκ ἔστιν --- σοφός καὶ Κρατῖνος ἐν Θράτταις. εἶπ ν5. 3. οἱ 8 
αἴοτί οὐ ῬἸαϊομὶ οουΐοο πὰᾶ]ὸ {ὐἱθαϊε Τ'χοίχ, ΟἼ]. 1, 518. ν5. 2 δό- 
κει οἷ. δ]. ]κ. νβ. ὃ βλέπει νυϊρο, βλέπειν τοί Ἰχοουρί. Ρ. 957. 

914 
πᾶς δ᾽ ἐξεϑέρισεν ὥστε πύρινον [στάχυν 
σπάϑῃ κολούων φασγάνου μελανδέτου. 

ῬΟΠ ΙΧ 10, 145: ὅτι δὲ καὶ τὴν σπάϑην ἐπὶ τοῦ ξίφους εἰρήκασιν, 
εὕροις ἂν ἐν Εὐριπίδου Εὐρυσϑεῖ σατυρικῷ “ πᾶς --- μελανδέτου᾽. 
γ5. 1 πὰς ΘοΥρ πιΠ| νίἀοίαν, τὰς οἱ. ὙΥ οἸΠπ5: πῃ πάσας δ᾽ ἐϑέρι- 
σεν Ὁ ἰ014. στάχυν δά ϊα 1 Βοπε]οἶτιδ. 

910 

ἢ κύαϑον ἢ χαλκήλατον 
ἡϑμὸν προσίσχων τοῖσδε τοῖς ὑπωπίοις 

ῬοΟΙΠχ 10, 108: σκεῦος δὲ μαγειρικὸν καὶ ἡϑμός, Εὐριπίδου ἐν 
Εὐρυσϑεῖ σατυρικῷ εἰπόντος “ἢ κύαϑον -- ὑπωπίοις᾽". 

910 

πιστὸν μὲν οὖν εἶναι χρὴ τὸν διάκονον 
τοιοῦτον εἶναι καὶ στέγειν τὰ δεσποτῶν. 

5.00. ΕἾοτ. 62, 98: Εὐριπίδου Εὐρυσϑέως (ἐρυσϑέως ΜῚ). “ πιστὸν 
-- δεσποτῶν". ν5. 3 τοιουτόν τ᾿ Μ. (ὐοΥγαρ ἐἰβδίπηπιμη Ἰοοῖιπι ΟΠ ΘΧΡΘΑΪο. 

9.77 

οὐκ οἶδ᾽ ὅτῳ χρὴ κανόνι τὰς βροτῶν τύχας 
ὀρϑῶς ἀϑρήσαντ᾽ εἰδέναι τὸ δραστέον. 

Κ5[00. ΕἾον. 98, 40: Εὐριπίδου Εὐρυσϑέως. “οὐκ --- δραστέον". 

918 

μάτην δὲ ϑνητοὶ τοὺς νόϑους φεύγουσ᾽ ἄρα 
παῖδας φυτεύειν: ὃς γὰρ ἂν χρηστὸς φανῇ, 
οὐ τοὔνομ᾽ αὐτοῦ τὴν φύσιν διαφϑερεῖ. 

Θ10}. ΕἼον. 77, 11: Εὐριπίδου Εὐρυσϑεῖ. “μάτην - διαφϑείρει. 
ν5. 3 φυῇ Π|Όγ], φανῇ ΒοΥῖρβὶ. νϑ8. ὃ διαφϑεέρει ΠΠ0γ1, διαφϑερεῖ Υ 416. Κ. 

979 

νῦν δ᾽ ἤν τις οἴκων πλουσίαν φάτνην ἔχῃ, 
πρῶτος γέγραπται τῶν χακιόνων χράτει. 
τὰ δ᾽ ἔργ᾽ ἐλάσσω χρημάτων νομίζομεν. 
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5100. ΕἾἼον. 92, 7: Εὐριπίδου Εὐρυσϑέως. " νῦν ---- νομίξομεν᾽. 
ν5. 1 ἤν] ἄν 110γ1. οἴκων ιμά., ὄκνων οοίθυϊ ΠΥ], οἴκοι οἱ. ατοίπιβ. 
φάτνην ἔχῃ ΔΑ, ἔχῃ φάτνην οοἰοι!. ν5. 3 τῶν τὲ μειόνων κρατεῖ ἴθτη- 
Ρίδθαιῃ. 

980 
σχύφος τε μακρός 

ΑἸ. ΧΙ γ". 498 Ὁ: Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Εὐρυσϑεῖ ἀρσενικῶς ἔφη 
“σκύφος τε μακρός. ἶπο Εὐπδί, Οά. Ρ. 1775, 19: Εὐριπίδης ᾿ σκύφος 
τὲ μακρός. Ἐογίαβδθ μιπρός Ἰοροπάπιῃ. 

Ε 981 
Ταρταρειος 

ϑἴθρπαπιβ ΒΥΖ. Ρ. 606, 12: Τάρταρος - ὁ οἰκήτωρ Ταρτάριος. 
καὶ διὰ τῆς ΕΙ διφϑόγγου παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν Εὐρυσϑεῖ σατυρικῷ. 

ΘΈΕΈΡΙΣΤΑΙ 

Αὐριμη. Εἰπν. Μοα,, νἹ6 Ρ. 868. 

ΘΗΣΈΕΥΣ 

Τ)᾽6. αὐριπηθηΐο ρᾶχτπι σοηδίαί. ΠΏ θθθαμι οἱ ΜΊΠοθΙη Βταν Του 
γτἰχαπίοα οδίθηα! ἦν", 886, οὗ ταττόμενοι παῖδες εἰς βορὰν τῷ Μινω- 
ταύρῳ ταοτηον δ τὸ: ἴῃ Β6[|0]. ΑὙἹΒίοΡΙ. ({τ. 889), ἴα π ΡτΟθΑΒΠΙΤοΥ 
πιὸ το]αία οϑ Μιηοίδυτχι ΤΑΘΏ 10 απ] Πα ΘΠ ἔν, 888 οἱ 884. 
'ΓΖοίζου ΟΠ]. 11, ὅδ: εἰς ὃν (ΤΠ γυἸη τι ἀ16 1) ἣν ὁ ΓΜινώταυρος. 
βοάνϑρωπον ϑηρίον. πολλοὶ δὲ ἐγκλειόμενοι ἐκεῖσε ἀνῃροῦντο ὑπὸ 
τοῦ Μινωταύρου μέν ̓ ὥσπερ τισὶν ἀρέσκει καὶ Εὐριπίδῃ δὲ αὐτῷ ἐν 
ὁράματι Θησέι. κατά τινας ἑτέρους δὲ καμπαῖς δυσεξελεύτοις. Θοομδ τη 
ἴῃ Οτοία {π|586. σοηϑθηΐδηθιμ οϑῦ. ΑΠαποί 1 1οΥγ 5 ν ούθτ5. (ἢ. 849) 
μτο ἀγδιηδίϊ ἐἰθα τοθαθιιβ ΕἼοΥ. δ, 31, ᾿ζοὴ Αθροὶ Ἰοόσηῃ (ν. 7) 
ΕἼοτν. 9, 8. 

952 

σχεδὸν παρ᾽ αὐτοῖς κρασπέδοις Εὐρωπίας 

ΟΡ Δ ΠτΙΒ Βγ“. Ρ"3257.,.18.; Εὐρώπη -- λέγεται καὶ Εὐρώπεια 
καὶ διὰ τοῦ 1 Εὐρωπία --- Εὐριπίδης ὁ ἐν Θησεῖ “ σχεδὸν --- Εὐρωπίας᾽. 
ΑὐἹβια. ΛΟ]. 2 ν. 444: καίτοι κράσπεδον Ἐυριπίδου φωνῇ μάλιστ᾽ 
ἄν τις αὐτὴν (ΔΙοχαπάταιι) “ἰγύπτου προσείποι. 

8388 

σύμμικτον εἶδος κἀποφλιον τρέφος 

ῬΊαι. ᾿ Τ]68961 ..1ὅ. τοὺς δὲ παῖδας εἰς Κρήτην κομιζομένους 
ὁ μὲν τραγικώτατος μῦϑος ἀποφαίνει τὸν Μινώταυρον ἐν τῷ λαβυ- 
ρένϑῳ διαφϑείρειν ἢ πλανωμένους αὐτοὺς καὶ τυχεῖν, ἐξόδου μὴ δυνα- 

μένους ἐχεῖ καταϑνήσκειν, τὸν δὲ Μινώταυρον, ὥσπερ Εὐριπίδης 
φησί. " σύμμικτον --- βρέφος’ γεγονέναι καὶ “ ταύρου --- φύσει" ((᾿. 
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884). ῬΊαὶ. Μὸν. νΡ. ὃ 620 Ο: καὶ ξητοῦντες εἴ τι γεγένηται “σύμμικτον 
εἶδος καποφώλιον τέρας . Ῥιὸ βρέφος νο] τέρας τορεϊπ| τρέφος. χἀά- 
ποφώλιον] καὶ ἀπόφημον ἴῃ νἱία ΤΊ οβοὶ Οὐ οὐάοχ ΘΙ ΟΡΠ ΔῊ]. 

984 

ταύρου μεμῖχϑαι καὶ βροτοῦ διπλῇ φύσει 
ΡΙαι. Υ. ΤΊ οβοὶ ὁ. 15. νἱάο ἔν. 888. μεμέχϑαι 11Ρυ]. 

δῦ 
ἐγὼ πέφυκα γραμμάτων μὲν οὐκ ἴδρις, 
μορφὰς δὲ λέξω καὶ σαφὴ τεχμήρια. 
κύκλος τις ὡς τόρνοισιν ἐχμετρούμενος, 
οὗτος δ᾽ ἔχει σημεῖον ἐν μέσῳ σαφές" 
τὸ δεύτερον δὲ πρῶτα μὲν γραμμαὶ δύο, ᾿ 
ταύτας διείργει δ᾽ ἐν μέσοις ἄλλη μία" 
τρίτον δὲ βόστρυχός τις ὡς εἱλιγμένος " 
τὸ δ᾽ αὖ τέταρτον ἡ μὲν εἰς ὀρϑὸν μία, 
λοξαὶ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῆς τρεῖς κατεστηριγμέναι 

εἰσίν: τὸ πέμπτον δ᾽ οὐκ ἐν εὐμαρεῖ φράσαι: 10 
γραμμαὶ γάρ εἰσιν ἐκ διεστώτων δύο, 
αὗται δὲ συντρέχουσιν εἰς μίαν βάσιν: 
τὸ λοίσϑιον δὲ τῷ τρίτῳ πρύσξονθθξς, 

Αἰ. Χ Ρ. 4548: Εὐριπίδης δὲ τὴν ἐν τῷ , Θησεῖ τὴν ἐγγράμ- 
ματον ἔοικε ποιῆσαι δῆσιν. βοτὴρ δ᾽ ἐστὶν ἀγράμματος αὐτόϑι (5ἴο 
, Ἢ αὐτῶ τι ἈΡΥῚ δηλῆν,. τοὔνομα τοῦ Θησέως αὐρκωνρι ως 
οὕτως “ ἐγὼ ---- προσεμφερές ". ν5. ὃ τις] τίς ἐστιν Ο. ν5. 4 οὔτος] 
οὕτω Ρ. ἐν μέσῳ σαφές] σαφὲς ἐν μέσῳ Ῥ. ν58. 7 Πρ ληίος ᾿Β 
γ5. 8. ἣν “μὲν σαΐρο, ἡ μὲν βογὶρ5ὶ. νβ8. 9 κατεστορισμέναι Β. νϑ8. 10 
οὐκ ἂν εὐμαρῆ Ῥ. 

9560 
ὦ βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ σύ 

ΑΥ. Κη. 466: ΔΙΆΚΟΣ. “ὦ βδελυρὲ ---- σύ᾽, καὶ μιαρὲ καὶ παμμίαρε 
καὶ μιαρώτατε. ὃς τὸν κύν᾽ ἡμῶν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον. ἀὉ1 ΟΠ] 1ὰ 
γοη. γ5. 461: παραπλήσιά ἐστι τούτοις τὰ ἐν τῷ Θησεῖ πεποιημένα 
παρ᾽ Εὐριπίδῃ" ἐκεῖ γὰρ τοιοῦτος ἣν σπουδάξων καὶ τοιαῦτα λέγει 
πρὸς τὸν Μίνωα. νογβυβ ΒΡ ΒοΥῚΡ Πιδ γΘοασν ΑΥ. Ῥδο. 182: 
ἙΡΜΗΣ. ὦ βδελυρὲ καὶ τολμηρὲ κἀναίσχυντε σὺ [καὶ μιαρὲ καὶ παμ- 
μίαρε καὶ μιαρώτατε]. πῶς δεῦρ᾽ ἀνῆλϑες. ὦ μιαρῶν μιαρώτατε; ο, 
Τ᾽΄βο. 862: ὦ μιαρὲ καὶ τολμηρέ:- τί ποιεῖν διανοεῖ : Νὰ. 1527: ῶ 
μιαρὲ καὶ πατραλοῖα καὶ τοιχωρύχε. Ατς οι. 3 Ρ. 958: ὦ μιαρὲ καὶ 
Φρυνῶνδα καὶ πονηφὲ σύ. Οοπ. ἅποη. 4 Ῥ. 657: ὦ προδότι καὶ παρα- 
γωγὲ καὶ μύραινα σύ. 
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957 
Ατ. ἤδη. 470: 

τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα 
᾿Αχερόντιός τε σκοπελὸς αἱματοσταγὴς 
φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τὲ περίδρομοι κύνες 
Ἔχιδνα ϑ᾽ ἑχατογκέφαλος.. ἣ τὰ “σπλάγχνα σου 
διασπαράξει, πνευμόνων τ᾽ ἀνϑάψεται 
[Γαρτησία μύραινα]" τὼ γεφρὼ δέ σου 475 
αὐτοῖσιν ἐντέροισιν “ἡματωμένω 
διασπάσονται Γοργόνες [Τιυϑρασιαι]. 

Τὴ 15. πᾶπα ρᾶποα ἴπθ5886. οχ Ελανρ 415 “ΤΠ Θ560ὸ. ρούϊξα 56] 011 
᾿πἀ]οδηΐ. δα νϑ8. 0 οοά6Χ Θ δ βουιρίθμι μαθοῖ ἐκ Θησέως Εὐριπί- 
δου. οοα. ρη.: καὶ τὰ μὲν ἑαυτῷ πλάττων λέγει. τὰ δὲ ἐξ Εὐριπίδου. 
ΒΚ6Π0]. νϑ8. 476: τὸ γὰρ Στυγὸς ἐπὶ πλησίον (οοά. γοῃ. ἐπὶ πλύνσιον, 
16ρ. ἐκπληκτικὸν) εἶστε τούτοις. ἔστι δὲ ταῦτα ἐν Θησεῖ πεποιημένα 
Ἑυριπίδῃ ἐκεῖ γὰρ τοιοῦτός ἐστι σπουδάζων ὃ Εὐριπίδης οἷος ἐνταῦ- 
ϑα παίζων. Ιρ58 νοῦρα πιριάθα ΓΘΒΕΠ ΠΟΥ Θ ΠΟ ᾿Ιοθέ. Οἴτῃ γ5. 474 
ΟΡ τ 65 βοριι. ΤΎΔΟΙ. 778: σπαραγμὸς αὐτοῦ πνευμόνων ἀνϑήψατο. 
Ρῖὸ Ταρτησία (ν5. 475) ἰογία856. Ἐπιν. αἰχὶῦ Τιταρησία. Τυϑραάσιαι 
(ν5. 477) βιιθϑειαϊατη ο586 ργὸ Ἐπι ρα θο “ιβυστικαί οἱ. Η ΘΥΤΠ ΔΉ Π18. 

988 

κάρα τε γάρ σου συγχεῶ κόμαις ὁμοῦ, 
ῥανῶ πέδοι δ᾽ ἐγκέφαλον: ὀμμάτων δ᾽ ἄπο 
αἱμοσταγὴ πρηστῆρε ῥεύσονται κάτω. 

Κβ.6}|0]. ΑτΥ. Βδῃη. 478: Ἔχιδνά 9᾽ ἑκατογκέφαλορ] ὃ τύπος οὗτος 

παρὰ τὰ ἐν Θησεῖ Εὐριπίδου “κάρα ---- κατω΄. ν5.1 συγχέω 1ΠΌΥῚ, 
συγχεῶ Μαίι. 60]]. ΟΠοονο. ΒΚ. Ρ. 1290, αδὶ βαύϊαχσιι πη ἐκχεῶ Π16- 
ΤΠ ΟΥΆΠΙΣ. δμοῦ] ὃ μὲν οοὔθχ Θ. ν8. 3 ῥαναί τε δ᾽ ΑἸὰ. οὐ Θ, βάνατε 
5 βανῶ δὲ πεδόσ᾽ Μα,μ., δανῶ πέδοι δ᾽ ορο. νϑ. 8. αὐμοσιν εν 
πρηστῆρες ΠΡυϊ, αἱμοσταγῆ πρηστῆρε ΒΥ ΠΘΒἾπ5. 

9859 

μὰ» -1 Φ 

ΑΥ. οβρ. 812: 
ὙΠ ΑΈΣ. ον μὲ δῆτ᾽, ὦ μελέα μῆτερ. ἔτικτες. 

ἵν᾽ “ἐμοὶ πράγματα βόσκειν παρέχῃς: ἔ 
ΧΟΡ. ἀνόνητον ἄρ᾽ ὦ ϑυλάκιόν σ᾽ εἶχον ἄγαλμα. 

Ὁ] ΒΒ] Τα γοῃ. ΨῈ, 315} πράγματα βόσκειν] ὃ ὃ λόγος ἐκ Θησέως Εὐ- 
ριπίδου. ἐκεῖ γὰρ ταῦτα λέγουσιν οἵ ταττόμενοι παῖδες εἰς βορὰν τῷ 
Μινωταύρῳ. καὶ τοῦτο ἴδε; γ 8. 314) παρὰ τὰ ἐκ Θησέως" ἔστι δὲ Ἵπ- 
πόλυτος ὃ λέγων ταῦτα “ ἀνόνητον --- τεκών ([. 390). Αὐἱδίορ]ιὰ- 
65 Ευρί θα ψουθα ΡΓῸ 510 Δ ΙΓΓ10 τητιΐαν ῦ. 

990 
πον " 3 μ ͵ , ἤ 

ἀνόνητον ἀγαλμ΄. ὦ πάτερ, οἴκοισι τεκῶν 
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6110]. Αν. οβρ. 818, νἰάο ἔν. 389, ἀγαλμα] ἄγαλμ᾽ ὦ Βοτρ- 
Και. 

4291 

καίτοι φϑόνου μὲν μῦϑον ἄξιον φράσω 

Κ0Π0]. Επν. ΗΟ, 985 ἃ Οοοίο οάϊδ : τὸν φϑόνον νῦν ἐπὶ τοῦ 
μώμου τίϑησιν. ὡς ἐν Θησεῖ " καίτοι --- φράσω". φϑόνου μὲν] μὲν 
φϑόνου οοἄοχ ὕοηῃ. 471. 

902 

ἐγὼ δὲ [τοῦτο] παρὰ σοφοῦ τινος μαϑὼν 
εἰς φροντίδας νοῦν συμφοράς τ᾽ ἐβαλλόμην, 
φυγάς τ᾽ ἐμαυτῷ προστιϑεὶς πάτρας ἐμῆς 
ϑανάτους τ᾽ ἀώρους καὶ κακῶν ἄλλας ὁδούς, 

ἵν᾽ εἴ τι πάσχοιμ᾽ ὧν ἐδόξαζον φρενί, ὔ 
μή μοι νεωρὲς Κροσ απ ρΩΝ, μᾶλλον δάκοι. 

ΡΙαΐί. Νον. Ρ. 115}: καλῶς γὰρ, ὃ παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ Θησεὺς παρ- 
εσχκευάσϑαι φαίνεται πρὸς τὰ τοιαῦτα" ἐκεῖνος γάρ φησιν " ἐγὼ δὲ -- 
δάκῃ". Ο]θηιιβ νο]. δ Ρ. 418 (νο]. 1». 388 64. Β881]., νο]. 8 Ρ. 15] 
Ομαν.): τοῦτο λαβὼν Εὐριπίδης τὸ νόημα τὸν Θησέα πεποίηκε λέ- 
γοντα “ ἐγὼ δὲ --- δακοι΄. ΟἿἷο. Τβο. 8, 14,39: ἐΐαφιο αρμὰ Ειρῖρί- 
αορι α ΤἼσθδθο αϊοία ἰαμααγίιγ7" ---- 

πάρι ψιὶ ἤαες απαϊία α ἀοοίο πιδηιηἴδϑθηι υἱ7Ὸ.. 
{μἰιγαδ πιθοιην σοηιηιοηίαθαγ ηἠιϊδογίαϑδ., 
απ πιογίοηι ἀσογϑαηι αἰ δα τ ἠιαδδίαηι [ραηὶ 
ατιί 8δθηιρ67 αἰϊφψιίαηι ἡιοίθηι ἡιθαϊαϑαγ ηιαϊ, 
μἴ 81 χια Ἰηυδοία αἰἰγία5 σαδι [ΟΥ7οί, ε 
η6 ηῖ6 ἡπιραγαίμηιν οἰιγα ἰασογ αγ7 δέ γ0}678. 

οὔ, 10. 8, 34, 58: αἰφιία ἤος Ἰάθηι ---- ΤἼοδοι5 " [μίμγαβ ηιδοιηι σοηι- 
ηιθηίαθανῦ ηιβογαβ᾽. γϑ. 1 τοῦτο ΟΠ]. (ὐαἰθμιβ οὐ ἔογτίαϑβθ Ῥ]αίδγοὶ 
110γ1. νϑ8. 2 εἰς φροντίδ᾽ ἀεὶ συμφορὰς ἐβαλλόμην ΡΙαι. θά. θᾶρη. 
ν5. 8 ἐμῆς] ἐμᾶς ῬΙαΐί. ν5. 4 κακῶν] κακὰς 618]. ν5. 5 ἵν᾽ ὥστ᾽ 6]. 
φρενί! ποτε (ἀ4]6η. νβ.6 νεαρὸν ΡΙαΐ., νεαραῖς ὅ416η., νεωρὲς ΜΈΌΒΡΥ. 
μᾶλλον ῬΙαΐ., ψυχὴν 64]. δάκῃ ΡΙαΐ. , ϑάκοι Θ΄]. 

999 
ἀνὴρ γὰρ ὅστις χρημάτων μὲν ἐνδεής, 
δρᾶσαι δὲ χειρὶ δυνατός. οὐχ ἀνέξεται, 
τὰ τῶν δ᾽ ἐχόντων χρήμαϑ᾽ ἁρπάζξειν φιλεῖ. 

Θ(00. ΕἾον. 45,1: Εὐριπίδου Θησεῖ (5ῖς ιμά., Θησεῖ Αἰγεῖ ΑἹ. 
“ἀνὴρ ---- φιλεῖ᾽. ν5. ῶ δρᾶσαι τι Β τι. 8.; ἀρώφετοι,. οοίθυὶ, δρᾶσαι δὲ 
Οθϑῆθυ, 

994 
συμπολίτης 
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ῬΟΙΙαχ 8,51: συμπολίτης οὐ δόκιμον. εἰ καὶ Εὐριπίδης αὐτῷ 
κέχρηται ἐν Ἡρακλείδαις τε καὶ Θησεῖ. 

ΘΥΒΣΤΗΣ 

Ηδηο ἔδθυΐδτηη τϑβρίοθνθ σἱἀθίαν ΑΥ. Αοἶι. 4838: ὦ παῖ δὸς αὐτῷ 
Τηλέφου δακώματα: κεῖται δ᾽ ἄνωϑεν τῶν Θυεστείων ῥακῶν. μεταξὺ 
τῶν Ἰνοῦς. αΌΪ ὅ610].: ἦτοι τὰ τῶν Κρησσῶν ἢ αὐτοῦ τοῦ Θυέστου. 
Εουίαββθ Ἰριθαν, απιᾶθ Ν᾽ ΔΙΚΟΊ ΔΣῚ ἐα1 βπβρίοῖο, ΤῊ οδίθβ οἱ ὕγοββδθ 
Θαπάθιῃ ἔα] τὴ βιρηϊποδηί. [Γαὐον Τομηδηο5 ΠΠγ ϑίθμι βουρβθυθπηΐ 
ὁστῃ 8111 ἔπτ Επηηἶτι5 δὲ Ὑ ΑΥ108. 

990 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν χωρὶς ἀνθρώποις ϑεῶν" 
σπουδάζομεν δὲ πόλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων, μάτην 
πόνους ἔχοντες, οὐδὲν εἰδότες σαφές. 

Οτῖοπ ΕἾον. 5, 7 Ὁ. 47, 18: ἐκ τοῦ αὐτοῦ (50. Θυέστου). “οὐκ 
ἔστιν γρελ χὰ να Υ̓Β. ΤΉ ΘΟρΙ. δα Αὐἱο]. 2, 9 Ὁ. 108: ὁμοίως καὶ 
Εὐριπίδης “οὐκ ἔστιν --- ϑεοῦ". ἀνθρώπων ϑεῶν ου., ἀνθρώποις 
ϑεοῦ ῬΉΘΟΡΙΝ. γ5. 2 οἱ ὃ αἴδου! ἽΠΘΟΡΙΝΙ. δά Αα|0]. 2 .10}. 112: ὅϑεν 
Εὐριπίδης ὁμολογεῖ λέγων " σπουδάζομεν --- εἰδότες . καὶ μὴ ϑέλοντες 
ὁμολογοῦσι τὸ ἀληϑὲς μὴ ἐπίστασϑαι. ν5. 8 σαφές οτὰα. ΤΊ ΙΘΟΡΗ. 

9960 

εἰ δ᾽ ἄτερ πόνων 
δοκεῖς ἔσεσϑαι, μῶρος εἶ, ϑνητὸς γεγώς. 

Β10}. ΕἼοΥ. 98, 31: Εὐριπίδου Θυέστου. " εἰ δ᾽ --- γεγώς". νϑ. 3 
μωρὸς 10]. 

907 

γνώμης μὺ οὐδὲν ἁρετὴ μονουμένη. 
Οὐ Τ δν.7 2. ἘΠ ΒΑ Θυέστου. “γνώμης -- μονουμένη τὸ 

Ονΐομ ἙῚον. Βυνῖρ. 19. ». 57, 19: γνώμης --- μονουμένη". ἀρετὴ] 
ἀρετὴ Ἰοοο ρυΐοσο οοάθχ, ἢ) ἀρετῆ Ἰοοο «Ἰίοτο. 

998 

[οὐ] πώποτ᾽ ἔργου μᾶλλον εἱλόμην λόγους. 
10}. Ἰλαϊηαβο, ροβ 510}. ἘΠ]. ρ. 697, 22: Εὐριπίδου Θυέστῃ. 

πώποτ᾽ --- λόγους". οὐ ἀὐάϊάϊ: Οαἰδ86, 

999 
πλούτου δ᾽ ἀπορρυέντος ἀσϑενεῖς γάμοι" 
τὴν μὲν γὰρ εὐγένειαν αἰνοῦσιν βροτοί, 
μᾶλλον δὲ κηδεύουσι τοῖς εὐδαίμοσιν. 

Θ(0. ΕἼον. 92, 8: Βυριπίδου Θυέστῃ. “ πλούτου --- εὐδαίμοσιν᾽. 
γ5. 3 οἱ 8 ὁπ. ροοίδο οἵ [Ὧ}0. ποιι. δῆουν Αὐϊρίοίθ]οβ ᾳ. ἃ. περὲ εὐγε- 
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νείας ἴῃ 5.10}. Του. 86, 36: οὐκ ὀρϑὼς ἐπιτιμῶσι ἀελῳ οὐδὲ ὁ 
ποιητὴς ὃ ποιήσας ὡς ὅτι “τὴν μὲν εὐγ. ---- πλουσίοις ̓. ν5. 8 τοῖς εὐ- 

δαίμοσιν! τοῖσι πλουσίοις ὅτο!». ΕἼον, 86, 95. 

400 

ἀλλ᾽ εἴπερ ἔστιν ἐν βροτοῖς ψευδηγορεῖν 
πιϑανά. νομίζειν χρή σὲ καὶ τοὐναντίον, 
» 3 3 » ᾿ ᾿ " 

ἄπιστ᾽ ἀληϑὴ πολλὰ συμβαίνειν ΡῈ 

Αὐϊβίοι. ἘΠοί. 2, 38 Ρ. 1897 ἃ 17 ὁπ}. Ρ. ΠΟΗΙ. "ἀλλ᾽ ται βροτοῖς. 
01 ὉΠ] 1 [0]. 480 “7: Εὐριπίδου ταῦτά φῆσι πρὸς τὸν Θυέστην. ὃς 
ταῦτά φησι πρὸς τὸν ᾿Ατρέα τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ. 

401 

ϑεοῦ ϑέλοντος κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοις. 

Οὐΐοη ΕἾου. ὅ, 6 Ρ. 47, 16: ἐκ τοῦ Θυέστου. " ϑεοῦ ---- πλέοις". 
αν Ρ ΙΑ ]5 ΤΙ ὀδέοιι αἸοὶ ῬτοθΔΒ116 οϑῦ; 566 1 {ΠῚ ΘΗ 11 ΟἸΙΠῚ Ἰοιηπηδῖθ 
ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἔν. 895. ΓΑΘΟΡ ΜΙ δα Ααἰοϊ. 3,9 Ρ. 110: καὶ Θέστιος 
«ϑεοῦ ϑέλοντος κἂν ἐπὶ διπὸς πλέῃς σώξη". αἱ Θέστιος 6 ΡΓᾶγ 6 ἰθοΐο 
Θυέστης ογΐπιη 6581. Ια. Μον. Ρ. 405 Β: εἴ γε Πίνδαρος ἣν ὃ ποιή- 
σας ἣἡ ϑεοῦ --- πλέοις᾽. Ῥορίαρ οὐ ἔαθυ]α 6 ποιηΐηθ. ὁ. Θαπάριῃ νϑῖ- 
51π| ῬΤΟΥ ΘΙ Ὁ] ] 6 αθουτιης ὅ6Π0]. ΑΥὐ. Ῥδο. 699 ὅ.9Π.0]. ἔζπιν. ῬΊοθη. 
805 ἩΜΡῸΡ Τλιοΐδη. Ρ. 117 ἴον. ΕΠ0]. 1,23. 19 ». 88 Μϑῃ. Ἰη0ῃ.. 671 
Μδοᾶν. 4, 69. ΤΘΒΡΙΟΙ, Ταοϊδητιβ Ηφιτιοῖ. 28 γ0]. 1 Ρ. 768: ἐπὲ διπός, 
ὡς ἡ πβομηλχο φησί. τὸν “Αϊγαῖον ἢ τὸν ᾿Ιόνιον διαπλεῦσαι ϑέλοντες. 
ἀοπΐαιθ Αν. Ῥο. 699: ΤΡΎΙ. ἐχ τοῦ “Σοφοκλέους γίγνεται Σιμωνίδης. 
ΕΡΜ. Σιμωνίδης : πῶς: ΤΡΥΓ. ὅτι γέρων ὧν καὶ σαπρὸς κέρδους ἕκατι 
κὰν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοι. πὸ Ἰοοο εἰχὶ 4111 5: ππομ!α], 4111 ΒΌΡΠΟΟ11 γοὺ- 
51} νη ἀἸοδη ἀπχη ΘχἸβυϊπηαγιηΐ. 

ΙΝΩ 

1)6 ἀὐριπηθηΐο πᾶθο ἐγδά τ Ἡγρίμι5 ἴα. 4: [πὸ Ειρριαϊδ. ΑΠλια- 
γιαϑ ἴηι Τ᾿ μοδϑαΐϊα γδα σιηι ]γιογιθηι πο  θηι., δ χα αμ05 1105 ......, ρ67- 
ἴ5886 ρμίαγεί, ἀμαῖὶ Νιῳηρῆμας (Πηρδεὶ οἰ. ΜαποΙΚου) ἠίαηι ΤἼθηϊδίογοηι 
ταοῦϑηι. θα δα φοηιῖηιοδ ἢ Π105 ργοοσγθαυϊί. ροϑδίοα γεοδοῖϊί ]ποηθηι ἦρι ΠαΥ - 

ἤα50 6586, φιαδ (φιαηι οἱ. ΜΙ πι οἸς 6.) ϑασοϊιαίιογιῖδ σαϊιδδα 60 ρογυθηῖ880. 

δῖ. χιιῖ οαηὶ αἀὐἰαμοογοηί. φψιαρι «αἀαποίαηι οοἰαυΐί. γοϑοῖ ΤἼθηϊνδίο δαηι 
ἱμυδηίαηι 6556, 56(ἷ γιίαο 6556[ ποδοϊοθαί. σοορτέ υοῖϊ6 ἢ 05 οἴμιδ ἤθοαγθ. γοὶ 
σοηϑοίαηι, φιαρι σαρίϊυαγι 6556 ογδαοϑαΐ, ἴρδαηι Ἰποηϑηι διηιρϑῖί οἱ οἱ αϊαῖί 

μί [1105 8:05 σα» ἰδ υδϑίηιογι{15. Ο}6717 6[, [γ107115 [1105 τιϊργῖδ. [710 8:05 σαΉ- 
αἰαϊδ, ΤΠρηιϊξβίογιῖδ ρι1Π5 ορροδιῖί (ορογμῖ οἱ. "ΠΟ111πι5). ἑμης ΤΠἼθηιδίο 
αἀοοορία 805 ἢἰϊοδ οσοϊαϊί. τὰ τὲ γοδοῖϊ, ἴρδα 56 πδοαυϊί. Αἰμαηιαξ αἰίθηι 
τη υδηαίϊοηο 067 Ἰμιϑαπίαηι Ζιοαγοίιηι ἠιαϊογθηι Πϊίην διιμηι ἡη 67 [6οἱΐ, [π0 
ατιίθηι οἰηι Ἡ1171076 ΠΠο ΟΠ Ογ6 ἴἢ ιαῦ 856 αρίοοϊί οἱ ἄδθα οβί βασία. 
ἘλαρΙ ἀθττη ἀγϑτηα γθβριοῖ ἂν. Αοἢ. 485 (οὗ. Ρ. 382). 1ΐθπὶ Υ68Ρ. 

.. 1418: γυναικὶ --- ϑαψίνῃ Ἰνοῖ κρεμαμένῃ πρὸς ποδῶν Εὐρι- 
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πίδου. αὐϊ 5.610]. : εἰσήγαγε δὲ Εὐριπίδης τὴν ᾿Ινὼ ὠχρὰν ὑπὸ τῆς 
κακοπαϑείας. 

᾿ 402 

εὔδουσα δ᾽ Ἰνοῦς συμφορὰ πολὺν χρόνον 
νῦν ὄμμ᾽ ἐκείρει 

ὅ980]. Ῥιμά, [βέμμι. 4 ν ὃὅ9: ἀλλ᾽ “ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει] τῷ 
αὐτῷ τρόπῳ καὶ ΤΡ τ λερε κέχρηται ᾿ ἐδοῦσ᾽ --- ἐγείρει. γ8. 1 ἰδοῦσ᾽ 
τ ΤΗΝ συμφορὰν Π|Ρν1, εὔὕδουσα δ᾽ Ἰνοῦς συμφορὰ Μιβρτανι5. 

408 

φίλαι γυναῖκες, πῶς ἂν ἐξ ἀρχῆς δόμους 
᾿ϑάμαντος οἰκήσαιμι τῶν πεπραγμένων 
δράσασα μηδέν; 

ΡΙαι. Μον. Ρ. ὅ56 Α: ὥσπερ τῆς Ἰνοῦς ἐν τοῖς ϑεάτροις λεγούσης 

ἀκούομεν, ἐφ᾽ οἷς ἔδρασε μεταμελομένης . " φίλαι ---- μηδέν ;᾽ Ἐπ ρΙαὶ 
Ἰοοσπμῃ νἱπαϊοαν Ὑ 810 ς. 

404 

ὦ ϑνητὰ πράγματ᾽, ὦ γυναικεῖαι φρένες" 
ὅσον νόσημα τὴν Κύπριν κεκτήμεϑα. 

5ΊοὈ. ΤΊον. 7ὅ, 36: τοῦ αὐτοῦ (ρταθοοάϊι ἤν. 405). “ ὦ ϑνητὰ --- 
κεχτημεϑα. 

400 

φεῦ, 
ὅσῳ τὸ ϑήλυ δυστυχέστερον γένος 
πέφυκεν ἀνδρῶν ἔν τε τοῖσι γὰρ καλοῖς 
πολλῷ λέλειπται κἀπὶ τοῖς αἰσχροῖς πλέον. 

510}. ΕἼον, 78, 34: Εὐριπίδου ᾿Ινοῦς (Οἰνεῖ Αὐβϑηΐαβ ρ, 710, 31). 
“ φεῦ --- πλέον. 

400 
νόμοι γυναικῶν οὐ καλῶς κεῖνται πέρι. 
χρῆν γὰρ τὸν εὐτυχοῦνϑ'᾽ ὅτι πλείστας ἔχειν 
γυναῖκας, εἴπερ [δὴ] τροφὴ δόμοις παρῆν. 

ὡς τὴν κακὴν μὲν ἐξέβαλλε δωμάτων, 
τὴν δ᾽ οὐσαν ἐσϑλὴν ἡδέως ἐσώξετο. 
νῦν δ᾽ εἰς μίαν βλέπουσι, κίνδυνον μέγαν 
ῥίπτοντες" οὐ γὰρ τῶν τρόπων πειρώμενοι 
νύμφας ἐς οἴκους ἑἕρματίξζονται βροτοί. 

΄σι 

Βίοῦ, ΕἼον, 68,12: Ἐυὐριπίδου ἐξ ̓ Ινοῦς. “ νόμοι ---- βροτοί". ν8. 2 
χρὴ 10 χ], χρὴν Θεοεδεα. ν8. ἃ δὴ ἀππ5 Β παροῦ, οοίουϊ ὁπ, εἴπερ ἐν 
δόμοις τροφὴ εἰ. ῬΗμρΚῖτι5. νβ. 8 ἐς] εἰς ΑὙΥ̓ἸΤηά. 
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407 

τίς ἀρα μήτηρ ἢ πατὴρ κακὸν μέγα 
βροτοῖς ἔφυσε τὸν δυσώνυμον φϑόνον; 
ποὺ καί ποτ᾽ οἰκεῖ σώματος λαχὼν μέρος; 
ἐν χερσὶν ἢ σπλάγχνοισιν ἢ παρ᾽ ὄμματα 
ἔσϑ᾽ ἥμιν; ὡς ην μόχϑος ἰατροῖς μέγας ὃ 

τομαῖς ἀφαιρεῖν ἢ ποτοῖσι φαρμάχοις 
πασῶν μεγίστην τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων. 

5100. ΕἾἼον. 88, 8: Εὐριπίδου ἐξ Ἰνοῦς. " τίς ἄρα -- νόσων᾽. ν5.3 
γΘΒΡΊΟΙς Α ΘΠ ἸΙαπτιβ Ν. Α. 3.11: λέγει, μὲν οὖν Εὐριπίδης δυσώνυμον 
ὄντα τὸν φϑόνον. γ8. ὃ ποῦ καί] τί δή εἰ. γα]οκ. γ 5. 4 56. παρ᾽ 

5 

ὄμματα; οὐκ ἔστιν: ὡς ἣν οἷ. Μοϊποκίιβ. νϑ. 5 ἡμῖν ὃς ἦν Μ. ν5. 6 
πότοις ἢ Ἰἰργὶ, ποτοῖσι ἼΑ].Κ. ν5. 7 οἵ. Ἐπὶ. Μοά. 471. 

408 

τό τ᾽ εὐγενὲς 
πολλὴν δίδωσιν ἐλπίδ᾽ ὡς ἄρξουσι γῆς. 

Β.0}. ΕἾον. 88,9: τοῦ αὐτοῦ (5.. Εὐρ.) Ἰνοῖ (εἷς ΑὙΙπά., Οἰνεῖ 
ΜΝ). “τό --- γῆς". 

409 

τὴν εὐγένειαν, κἂν ἄμορφος ἢ γάμος. 
τιμῶσι πολλοὶ πρὸς τέκνων χάριν λαβεῖν, 
τό τ᾽ πὴ μᾶλλον ἢ τὰ χρήματα. 

ἴον. ΕἾον. 88, 10: ἐν τῷ αὐτῷ (φγδθοϑαῖ ἔν. 408). “τὴν --- 
χροηματαῖ. ν5. 1 γυνή 5ογρβουῖμη. τγϑ. 3 χάριν 5115} Θ ΟἴΠΠΠ1. 

410 
μὴ σκυϑρωπὸς ἴσϑ᾽ ἄγαν 

πρὸς τοὺς κακῶς πράσσοντας, ἄνϑρωπος γεγώς. 
510}. ΕἾοΥ. 115, 8: Εὐριπίδου Ἰνοῦς. “μὴ --- γεγώς". 

411 

. ἀμουσία τοι μηδ᾽ ἐπ᾽ οἰχτροῖσιν δάκρυ 
στάξειν: κακὸν δέ, χρημάτων ὄντων ἅλις. 
φειδοῖ πονηρᾷ Ἀπ ας εὖ ποιεῖν βροτῶν. ᾿ 

Β.00. ΕἾοΥ. 16, 5: Εὐριπίδου ὭΣ ᾿ἀμουσία --- βροτῶν". 1014. 
ὑρν 5: Εὐριπίδου Ἰνοῖ (εἷς Α,, οἰνεῖ Μ). “ἀμουσία ---- στάξειν᾽ (τ. 
1 54.). γβ5. ὃ εὐποιεῖν 110 γ]. 

412 
ἐν ἐλπίσιν χρὴ τοὺς σοφοὺς ἔχειν βίον. 

510. ἘἸοΥν. 110, ὃ: Εὐριπίδου Ἰνοῖ (ἰνῶ Α΄, ἰνω Μὴ). “ ἐν --- βίον. 

ΤΆΑα, ΟΕΆΚΕΟ. ΕΒΑΘΟΜΈΝΤΑ. 20 
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418 

μήτ᾽ εὐτυχοῦσα πᾶσαν ἡνίαν χάλα 
κακῶς τὲ 42 πρβμα ἐλπίδος κεδνῆς ἔχου. 

5100. ΕἾον. 110, ὅ: Εὐριπίδου Ἰνοῖ (ἰνῶ Α, ἐνώ Ν). «μήτ᾽ -- 
ἔχου". ν5. 1 εὐτυχοῦσαν Μ. νϑ5. ὃ ἑλπέδας Μ. 

414 

τοιάνδε χρὴ γυναικὶ πρόσπολον ἐὰν 
ἥτις τὸ μὲν δίκαιον οὐ σιγήσεται, 
τὰ δ᾽ αἰσχρὰ μισεῖ καὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἔχει. 

ΘίοΡ. ΕἼον. 85, 3: Εὐριπίδου Ἰνοῦς. τοιάνδε ---- ἔχει᾽. νβ5. 1 
ἐὰν] περᾶν οἱ. Ά416Κ. 601]. Ἐλπιν. ἩΠΡρΡ. 645, σ᾽ ἑλεῖν ΤιοθΘοἸκῖι5, νέ- 
μεν Ἰ)οὈνδοῖι5. σ 5. ὃ ἔχει] ἐρεῖ οἱ. Τ) ΟὈγδοιι8. 

41 
ἴστω δὲ μηδεὶς ταῦϑ᾽ ἃ σιγᾶσϑαι χρεῶν" 
μικροῦ γὰρ ἐκ λαμπτῆρος Ἰδαῖον λέπας 
πρήσειεν ἂν τις, καὶ πρὸς ἄνδρ᾽ εἰπὼν ἕνα 
ρώρο ἂν ἀστοὶ πάντες ἃ κρύπτειν χρεῶν. 

δίον. ἘΊοΥ. 1: Εὐριπίδου Ἰνοῖ. ν - κρύπτειν χρεών". 
ῬΙ Μ ον. ἐ Ε 011. Ῥ. οἵ ἔφ. πότη. “μικροῦ --- πάντες" (ν5. 
9--4). νβ. 3 54. μικροῦ --- ἄν τις ὁγη. Ἔν τ Κ΄6Π0]. Ῥιηᾷ, 
Ῥγίμ. 8, 66. ν5.2 λέπας] σέλας Κ΄οΒο]. ῬΙμα. νβ. ὃ καὶ πρὸς ἄνδρ᾽ 
εἰπὼν ἕνα ῬΙαΙ., χἂν πρὸς ἕνα εἴποις ποτέ ϑἴον. νϑ. 4 ἃ] οὖς 

. Ποβτ. 

410 
) Χ , " , ῇ ἑμοὶ γὰρ εἴη πτωχὸς, εἰ δὲ βούλεται 

πτωχοῦ κακίων. ὅστις ὧν εὔνους ἐμοὶ 
φόβον παρελϑὼν τἀπὸ καρδίας ἐρεῖ. 

510}. ΕἼον. 18,7: Εὐριπίδου Ἰνοῦς. " ἐμοὶ γένοιτο -- ἐρεῖ’. ῬΙαΙ. 
Μογῦ. Ρ. 68 Α οπι. Ρ. οἱ πᾶν ΠΟΠ.: οὐδεὶς γὰρ ἔστι ϑαδίως πλούσιος 
οὐδὲ βασιλεὺς οἷος εἰπεῖν " ἐμοὶ γὰρ --- ἐρεῖ". ν5. 1 γὰρ εἴη ῬΙαί., γέ- 
γνοιτοὸ 10}. 

447... 

ἐπίσταμαι δὲ πάνϑ' ὅσ᾽ εὐγενῆ χρεῶν, 
σιγᾶν ϑ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγειν ἵν᾽ ἀσφαλές, 
ὁρᾶν 8᾽ ἃ δεῖ μὲ κοὐχ ὁρᾶν ἃ μὴ πρέπει, 
γαστρὸς χρατεῖν δέ" καὶ γὰρ ἐν χακοῖσιν ὧν 
ἐλευϑέροισιν ἐμπεπαίδευμαι τρύποις. " 

0}, ΤΟΥ. 89,9: Εὐριπίδου μον (Ι΄. ΑΥτμά., οἰνεῖ Μ). " ἐπί- 
σταμαι --- τρόποις". Οτΐοι 1ον. 1, ὅ Ρ. 41, 15: ἐκ. τῆς νοῦς (ἡνοῦς 
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ὁ04.). ᾿ ἐπίσταμαι -- ἃ μὴ πρέπει᾽ (ν5. 1--ὃὉ). ν5. 1 ὅσ᾽ εὐγενῆ] 

ὅσαις γενὴ ΟΣ; νϑ. 3 ΡΊαΙ. Μονυ. γ. 806 σ: ἡ δ᾽ Πὐριπίδειος Ἰνὼ παρ- 
ρησίαν ἄγουσα περὶ αὑτῆς εἰδέναι φησὶ " σιγᾶν --- ἀσφαλές᾽. (ΟοΠ]1πι5 
Ν. Α. 18.,.19. 4: ἐὰ φιιοφιιο αγιϊηϊανον ιι5 αρμ! “6βοἸιτη ἐν τῷ πυρ- 

φόρῳ Προμηϑεῖ οἱ αρι{ Σιν ῖρίοηι ἦι ἰγαρφοθαϊα χα ἴη.807᾽ ὑρίᾳ 65( Ἶ νώ 

Φιιαἰθηιὶ 6886. γοΥδμηι «αὔδφιε Ῥαμοῖξ δ) Π]αὐῖδ. «Αοϑοἤ ιδ 516 “σιγῶν 9᾽ 
ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια", Μιωῖριαος τα " σιγᾶν --- ἀσφαλές". οαπ- 
ἄθυὴ γΘΥΒ1η] ΟΠ]. ρΡοσίδο οἱ ῥα. ποπὶ. μαροπὶ ῬΙαΐί. Μον. Ρ- 606 Α οἱ 
ἅποπ. ᾿]ιοις, νο]. ὃ Ρ. 648, 39. γΟΒΡΙ ΟἿ: Τα] δητι5. Ρ. 828. Ὄ: σοφὸς 
διαφερόντως ἅτε. οἶμαι. διαγινώσκων λέγειν ϑ᾽ ὕπου χρὴ καὶ σιγᾶν 

ὅπῃ καλόν. σιγᾶν 9} 8 οἵη. ΠΟ. οὐ Θιοθδοὶ οοάϊοοβ ργδοίου Β. 
ὅπου] ὅπῃ ΡΊαΙ. Μου. Ρ. 806 Ο. δεῖ] χρὴ Οὐ. Τ]͵Δη. ἃΠοη. 8. ὃ πρέ- 
πει Οὐ., χρεών 5100., βογία5856 πρέπον 165. νβ. 4 ὧν ἄδ τηπ]ίοτο α1- 
οἴπη πὴ ἀοθοθαΐ εὐ τλῤένος. οἵ. Θιπάοχ, ἴῃ τιν. ΗΊΡΡΟΙ]. 110. 

418 

φειδώμεϑ᾽ ἀνδρῶν εὐγενῶν. φειδώμεϑα, 
κακοὺς δ᾽ ἀποπτύωμεν. ὥσπερ ἄξιον. 

510}. ΕἾἼον. 86, 8: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ. Ἰνοῖ (ἐνῶ 110 11). “ φειδώ- 
μεϑ᾽ --- ἀξιον᾽. ν5. 3 ἄξιον Μ ργ. τι., ἄξιοι οοίοσϊ. 

419 

ἄνασσα, πολλοῖς ἔστιν ἀνθρώπων κακᾶ, 
τοῖς δ᾽ ἄρτι λήγει. τοῖς δὲ κίνδυνος μολεῖν. 

κύκλος γὰρ αὑτὸς χαρπίμοις τε γῆς φυτοῖς 

ϑνητῶν τε γενεᾷ" τοῖς μὲν αὔξεται βίος, 
τῶν δὲ φϑίνει τε καὶ ϑερίζεται πάλιν. 

Θτο0. ΕἼοΥ. 105. 19: Εὐριπίδου Ἰνοῖ (εἷς ΑΥτη4., οἰνεῖ Μὴ. “ἄνασσα 
-- πάλιν. ν8. 3 τοῖαδ᾽ ἄρτι ταδ]ῖτη. κίνδυνος] δι πω Α. ν5. ὃ--ὃ 
ὁ. Ῥ. δὲ ἔ0. πόιῃ. δέία!ξ ῬΙαξ. ἍΓον. ΟΡ. 104 Β: ᾿χύκλος Δ ΗΝΟΜΙα 
νβ8. 3 κύκλος γὰρ αὐτὸς ῬΊαί. , κύκλῳ γὰρ ἕρπει (ᾳπαθ σγουρὰ βυιηΐ ἔλπ|ν. 
ἔν, 99, 8) βίον. γῆς] γῆ ΘΙΟΝ. γ8. 4 τοῖς Ῥ]αί., τῶν ϑ΄οῦ. ν5. ὅ 
καὶ 8. ὅ1ο0.. κἀχϑερίξεται ΡΙαΐ. 

420 

πολλοί γε ϑνητῶν τῷ ϑράσει τὰς συμφορὰς 
μαύρ ἀμαυροῦν κἀποκρύπτεσϑαι κακᾶ. 

Οι 

τοῦ. ΕἾον. 4,9: Εὐριπίδου. Ἰνοῦς. ἑ πολλοί --- κακα΄. ν5. 1 γε] 
τὲ Β. ϑράσει] δόλον Α. νβ. ὃ κἀποχρύπτεσϑαι Α, κἀπικρύπτεσϑαι Δ]. 

421 

χέχτησο δ᾽ ὀρϑῶς ἂν ἔχῃς ἄνευ ψόγου, 
κἂν σμικρὰ σώξου, τοὔνδικον σέβουσ᾽ ἀεί, 
μὴ δ᾽ ὡς κακὸς ναύκληρος εὖ πράξας ποτὲ 

20} 
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Ξ ᾿ σἰνΣ 3 , 5.) ὦ ͵ 

ξητῶν τὰ πλείον᾽, εἶτα παντ ἀπωῶλεσεν. 

Φ 10. ΕἸον. 94, 6: Εὐριπίδου Ἰνοῖ. “κέκτησο --- ἀπώλεσεν᾽. 1014, 

ΝΞ: Εὐριπίδου Ἰνοῦς (δἷς ιμα.). “ κέχτησο --- ἀεί᾽ (υ 8, 1 οἱ 2). 

γ8. 1 ἂν ἔχῃς] ἀνέχης ΕἾἼον. 94, ομι. ΕἼοΥ. 9. ν5. 2 χὰἂν σμιχρὰ] καὶ μι- 

κρὰ ΕἾἼον. 9, κασμικρα ἩπΠοΥ.. 501: ὁ0Ἃ6Χ Ν. σώξου] σώζων ΒΊῚοΥ. 94. 

τῇ δίκῃ ξυνοῦσ᾽ ἀεί ΕἼον. 9, τοὔνεχ᾽ ὃν σέβειν πρέπει ἘἾἼοτ. 94, Πἴπο 

τοὔνδικον σέβουσ᾽ ἀεί 5οτῖρϑῖ. 

422 

γίγνωσκε τἀνθρώπεια μηδ᾽ ὑπερμέτρως 
ἄλγει: κακοῖς γὰρ οὐ σὺ πρόσκεισαι μόνη. 

Θ100. ΕἼοΥ. 194, 7: Εὐριπίδου ᾿Ινοῦς. ᾿ γίγνωσκε -- μόνη. 

423 

ων νυν ἕλκετ᾽ ὦ κακοὶ τιμὰς βφοτοί, 

καὶ κτᾶσϑε πλοῦτον πάντοϑεν ϑηρώμενοι, 

σύμμικτα μὴ δίκαια καὶ δίκαι᾽ ὁμοῦ: 

ἔπειτ᾽ ἀμᾶσϑε τῶνδε δύστηνον ϑέρος. 

ϑον. ΕἼοΥ. 10, 28: Εὐριπίδου Ἰνοῦς. ὁ βίᾳ --- ϑέρος᾽. 0. 957 ὃ: 

Εὐριπίδου. Ἴωνι. ὙΜΉΝ  δν ϑέρος᾽. γ5.1 βίᾳ νῦν ἕλκετ᾽ ΕἼοτΥ. 10, 

καὶ νῦν ἐφέλκετ᾽ ἘΊον. 93. νβ8. 3 σύμμικτα] σύμμικτ᾽ ἃ ΒῚον. 98 ΠΟΥ]. 

χαὶ ἀδίκα ὁμοῦ ΕἾοτ. 98 οοα. Μ. νϑ5. 4 τῶνδε] τοῦδε ν6] τόνδε ΕἾον. 

10 Π|ΌΥ]. 
424 

ὁρᾷς τυράννους διὰ μακρῶν ηὐξημένους, 

ὡς μικρὰ τὰ σφάλλοντα, καὶ μί' ἡμέρα 

τὰ μὲν καϑεῖλεν ὑψόϑεν. τὰ δ᾽ ἢφ᾽ ἄνω. 

ὑπόπτερος δ᾽ ὁ πλοῦτος" οἷς γὰρ ἣν ποτε, 

ἐξ ἐλπίδων πίπτοντας ὑπτίους ὁρῶ. γ᾽ 

Φ100. ΕἾον. 106, 1: Εὐριπίδου Ἰνοῦς (5. μα. ): «δρᾷς --- δρῶ. 

ῬΙΠΠορίν. Υ. ΔΡΟΙΙ. 7,4 Ὁ. 181,81: “τραγῳδίας δὲ ,ὑποκριτοῦ παρελ- 

ϑόντος ἐς τὴν Ἔφεσον ἐπὶ τῆ Ἰνοῖ τῷ δρόματι καὶ ἀκροωμένου τοῦ τῆς 

᾿“σίας ἄρχοντος --- ὃ μὲν ὑποκριτής ἐπέραινεν ἤδη τὰ ἰαμβεῖα ἐν οἷς ὃ 

Εὐριπίδης διὰ μακρῶν αὐξηϑέντας τοὺς τυράννους ἁλίσκεσϑαι ψῆσδιν 

ὑπὸ μικρῶν. ἀναπηδήσας δὲ ὁ ὁ ᾿Δπολλώνιος " ἀλλ᾽ ὃ δειλὸς ἔφη “οὗτος 

οὔτε Εὐριπίδου ξυνίησιν οὔτε ἐμοῦ’. ν5.1 ηὐξημένους] ἠσκημένους 

Κ10}. ν5. 3 οἱ 8 παβροί ῬΙαΐ. Μοι. Ρ. 104. Δ: εἰπόντος Ἐὺὐριπίδου " ὃ 

δ᾽ ὄλβος οὐ βέ Ἰπαῖορι ἀλλ᾽ ἐφήμερος᾽ (ΠἸιοοη. 508) καὶ ὅτι “ μικρύ- 

τατα τὰ - - ἄνω. νοῖρὰ μέ ἡμέρα ---- ἡρ᾽ ἄνω ᾿" ῷ οἱ 8) ῬΟΒΡΊΟΙΙ 

ῬΊΗ]ο Ταᾷ, νο]. ' Ρ. 644 (οἵ. [01]. ᾿γάπρ (ο ἸΏΘΗΒ, 4, 7». δῦ, 18): ἡ 

μία (ἐν μιᾷ Πγά. ) γάρ. ὡς ἔφη τις: ἡμέρα τὸν “ἢ πλοθοτλεν ὑψόϑεν, 

τὸν δὲ ἡρεν ἄνω. ἴίοια ῬΊ]ο πιά. νο]. 2 ». 88: ἡ μία πολλάκις ἡμέρα 
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τὸν μὲν ὑψηλὸν καϑαιρεῖ. τὸν δὲ ταπεινὸν μετέωρον ἐξαίρει. ν5. 3 
ὡς μικρὰ ὅτ Ὁ. » μικρότατα ῬΊαΐ, νϑ. 3 τὰ μὲν ῬΤαί., τὸν μὲν ΟΘΙΟΥΊ. 
ΠΟΧ ὑψωϑέντα δήρ᾽ ἄνω (γ0] δ᾽ ἤράνω) 10}. ὑψόθεν τὰ δ᾽ ηρ᾽ ἄνω 
ῬΙαΐ. νβ5. 4 ὁ] οὐ ΑΜ. οἷς ΑΥμᾷ. , οἷος ἃ]. ον οι. ΔΑ. 

425 

κοίλοις ἐν ἄντροις ἄλυχνος. ὥστε ϑήρ, μόνος 

ΡοΠαχ 7, 17 Τ8 46 ν. λύχνος οἱ ἀουϊναιί5: Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Ἰνοῖ 
“ χοίλοις ---- μόνος. 

420 
πολλοὶ παρῆσαν, ἀλλ᾽ ἄπιστα Θεσσαλῶν 

680]. Αὖν. ῬΙαί. 521 (ὁ. δαϊά, Υ͂. ἀνδραποδίξω): διαβάλλονται δὲ 
οὗ Θετταλοὶ ὡς ἀνδραποδισταὶ καὶ αἰσχροκερδεῖς καὶ ἄπιστοι. καὶ Εὐ- 
οιπίδης (ἐν Ἰνοῖ αἀάϊς οοάοχ γ6μη.) ἡ πολλοὶ παρῆσαν. ἀλλ᾽ ἄπιστοι 
Θετταλοί". αὐ] ἀλλ᾽ οι. Υ͂ οἱ δρ., καὶ Ροβί ἄπιστοι Δα Γ᾽. 
5680]. Εππιτ. ῬΊΠοΘη. 1408: λοιδορεῖ δὲ Θεσσαλοὺς ὁ Εὐριπίδης " πολ- 
λοὶὲ γάρ εἰσιν, ἀλλ᾽ ἄπιστα (ἄπιστοι οοα. Απριι5ι.) Θεσσαλοῖς". 
Θεσσαλῶν Ἡοτηβίουτιβῖπβ. ἐν Οἰνεῖ ργο ἐν Ἰνοῖ 5ουἹθοπ στη 6556 οἷ. 
Ἠδυίπηρτ8. 

421 
. δ᾽ ἄρα 

δυο. 1 Ρ. 888: δ᾽ ἄρα: ὡς δή. Εὐριπίδης Ἰνοῖ. Μίτα ἀπποία- 
[10, 48 Π| 58 η8 1 6556 ΠΟ ΟΥΘΟΙ ΘΥΊτη. 

ΙΞΙΩΝ 

1)6 πηγίμο οὗ. ὅ6Π01. ΑΡΟ]1]. ἩΠποά. 8, 62. 5610]. Π. Α 368 ἃ]. 
ῬΙαΐδν οπι5 Μοῦ. Ρ. 19 Ε: ὥσπερ ὃ Εὐριπίδης, ἐπαιν λέγεται πρὸς τοὺς 
τὸν Ἰξίονα λοιδοροῦντας ὡς ἀσεβῆ καὶ μιαρόν. “οὐ μέντοι πρότερον 
αὐτὸν ἐκ τῆς σκηνῆς ἐξήγαγον ἢ τῷ τροχῷ προσηλῶσαι᾽. Ηΐϊμῃο οἱ ἴ᾿- 
σθηπαμ Γχίοη5 οὐ ἀγδιηδί!β οχϊξατη ΟΡ ΠΟΒΟητι5. ΟὈΙζου ππιῖτι5 ἀγὰ- 
τ 15 τηθυϊϊς σα] 445 ν. 4ημήτριος. απὸ δποίοτο 1) θη θέν! Αατνδ- 
την {6 1 ΘΟΡΠΟΙΠΘῺ ΘΧ «υσριάθο ἰιος ἀγαπηαίθ πΟμΏ1}}1 ἀθυῖν δὴ άτιτη 
Ρυϊαγαηῦ: Ζημήτριος ὗ ἐπίκλην Ἰξίων. γραμματικὸς ᾿Δδραμυττηνός -- 
ἐπεκλήϑη δὲ τοῦτο --- ὅτι ἀπεσύλησεν ἘΡΉΣΟΝ φιλότιμον τὸ δρᾶμα 
ἔχον (Ι. ἔχων) τὸν Ἰξίονα. παρ τϑίοσε Τ1ορ.. ἐδὸς ΔΕ Ὶ Ε φησὶ δὲ Φι- 
λόχορος πλέοντος αὐτοῦ (Ρτοϊαρονᾶπα ἀ10 1) ἐς Σικελίαν τὴν ναῦν κα- 
ταποντισϑῆναι. καὶ τοῦτο αἰνίττεσϑαι Ἐμρμαζί τα ἐν ἸἸξίονι.. ᾿ΪΠ1] πὸ 5 
πιογαθπμπίατν,, οἵ. ΟἸΙπίομὶ Εἰαβί. Ἠ6]]. νο]. 3. Ρ. 865. 

428 

Φλεγύαντος υἱέ. δέσποτ᾽ Ἰξίων .. 

Ξ0Π0]. ἌΡΟΙ]. ἘΠοά. 8,62: Φλεγύου δὲ υἱὸς Ἰξίων. ὡς καὶ Εὐρι- 
πίδης ᾿ Φλεγύαντος --- Ἰξίων". ΟΠΒοΘρΟ. ἴῃ Πθοάοβ. Ρ. 119, 26 
(Αποςοά. ΒΘΚΚ. Ρ. 1185): σημειοῦται δὲ ὁ τεχνικὸς τινὰ περιττοσυλλά- 
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βως κλιϑέντα -- ᾿Αφίας ᾿Αφίαντος παρ᾽ Εὐφορίωνι. Φλεγύας Φλε- 

γύαντος παρ᾽ Εὐριπίδῃ. 

429 

ὅστις γὰρ ἀστῶν πλέον ἔχειν πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
95 « ἧς Ἷ 95 φ«λ ΄ 

οὐδὲν φρονεῖ δίκαιον οὐδὲ βουλεται 
φίλοις τ᾽ ἀμικτός ἐστι καὶ πάσῃ πόλει. 

5100. ΕἼον. 10,7: Εὐριπίδου Ἰξίονι. “ὕστις -- πόλει". 1014. 99, 
2: “Εὐριπίδου Γλαύκῳ (ο]ο ἔαϊβο Μ, οδίβϑυϊ Ἰθιητηᾶ Ὁ11.). “ὅστις --- 
ἀνήρ. φίλοις --- πόλει» (ν5. 1 οἱ 3). γ5. 1 ἀστῶν] ἐπὶ τῷ (ΑΝ) ν6] 
ἐπὶ τὸ ΕἼοΥ. 10. Υ5. ὃ “Ὁ ΤΠ θοάουτιβ Μοίοςμ. Ρ. δ68: καὶ κατὰ τὸν 
Ἐῤριπίδου λόγον ὅστις εἰς τὸ κέρδος ἀεὶ λῆμ᾽ ἀνειμένον ἔχει (ἔπν. 
ἨοῦδοΙ. 8) καὶ ὡς ἀληϑὼς τὸν νοῦν παντάπασιν ἐξηρτημένον, “ φίλοις 
ἄμικτος καὶ πάσῃ πόλει καὶ αὖϑις κατ᾽ αὐτὸν " φίλοις τ᾽ ἄχρηστος 
καὶ συναλλάξαι βαρύς" (Ηθτδεὶ. 4). 

480 

τά τοι μέγιστα πάντ᾽ ἀπείργασται βροτοῖς 
τόλμ᾽ ὥστε νικᾶν: οὔτε γὰρ τυραννίδες 
χωρὶς πόνου πώ ἂν οὔτ᾽ οἶκος μέγας. 

Β100. ΕἾοΥ. 51,11: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) Ἰξίονι. “ τά τοι --- μέ- 
γας΄. ν5.1 ὀπεργάζξεται Εἰρνὶ, ἀπείργασται ἨφαιμῖαΒ. ν5. 3 τόλμα 

γιμά., τολμα Μ, τόλῳ Α, τόλμης Β. 

ΤΠΙΘΆΓΤΟΣΙ 

Ατρυχηθηΐπτη ἀγδηηδίὶβ ἰάθτῃ {πἰ0 αποά ΗΡΡΟΙΨΙ ΒῈ ΟΥ̓Β 15, {γὰ- 
οἴδημα γαῦϊο 8 ΠΑ δ ἔπιπη αἀἰνουβᾶ. για Τὰυχ!ρ. ἴῃ ΝΥ οϑίουτηδηηὶ Βιογρ. 
Ρ, ΓΨ], 89: λέγουσι δ᾽ αὐτὸν γήμαντα τὴν Μμνησιλόχου ϑυγατέρα Χοιρέ- 
λην καὶ νοήσαντα τὴν ἀκολασίαν αὐτῆς γράψαι δρᾶμα τὸν πρότερον 
Ἱππόλυτον ). ἐν ᾧ τὴν ἀναισχυντίαν ϑριαμβεύει τῶν γυναικῶν ἜΡῚΣ 
Αγρύτῃ. Ἐπαγ. Η!ρρ.: ἔστι δὲ οὗτος Ἱππόλυτος δεύτερος [ο] καὶ στεφα- 
νίας προσαγορευόμενος. ἐμφαίνεται δὲ ὕστερον γεγραμμένος" τὸ γὰρ 
ἀπρεπὲς καὶ κατηγορίας ἄξιον ἐν τούτῳ διώρ ϑῶωται τῷ δράματι. 5.610]. 
ΤΠ θοοΣ, 2, 10: ταῖς ἔρωτι κατεχομέναις τὴν σελήνην μεταχαλεῖσϑαι 
σύνηϑες. ὡς καὶ Εὐριπίδης ποιεῖ Φαίδραν πράττουσαν ἐν τῷ καλυ- 
πτομένῳ (πατακαλυπτομένῳ ὁοοάοχ Καί. ὅ, καλουμένῳ 41.) Ἱππολύτῳ. 
ΡῬΊαΙ. Μον. Ρ. 28 Α: καὶ ὃ σύσκηνος αὐτοῦ (βορ 0011) πάλιν ὁρᾷς 
ὕτι τήν τε Φαίδραν καὶ προσεγκαλοῦσαν τῷ Θησεῖ πεποίηκεν ὡς διὰ 
τὰς ἐκείνου παρανομίας ἐρασϑεῖσαν τοῦ Ἱππολύτου. "ΤΊ ]ππὶ Ἱππόλυ- 

Ὁ) Τα γοοίο ΚΙΡΟμΠοὐβι : ΡΥ] γράψαι πρώτων (νο] “πρότερον τὸ) 
δρῶμα τὸν ᾿Ιππόλντον νοὶ] γράψαι τὸ δρᾶμα πρὸς τὸν ᾿Ιππόλυτον. 

ῬῸ Πίπο Ατὶ ἤδη, 1043 ΑΘβομγ απι πᾶθο ἀϊσθηΐοπι ἔδοιϊ : ἀλλ᾽ οὐ μὰ 
“10 οὐ Φαίδρας ἐποίουν πόρνας. 



ΙΞΊΩΝ ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ 291 

τος καλυπτόμενος ρτδοθουί ῬΟΪΠΧ 9, 80 οὐ μοὶ. ΠΠθοον. 2, 10. 
ϑδηθοδο ἰσαρῖοο ποὺ ἰγαμηα ποίτχη {1556 οἷ,  ΔΙΟΪΚΘμἄσ τι. 

431 

οὗ γὰρ Κύπριν φεύγοντες ἀνθρώπων ἄγαν 
νοσοῦσ᾽ ὁμοίως τοῖς ἄγαν ϑηρωμένοις. 

510}. ΕἾογν. 68, 8: Εὐριπίδου ἹἹππολύτῳ. “οἵ γὰρ - τοῖς διώκου- 
σιν ἄγαν ". Ἐοβάθση ΜΟΥΒΊΙΒ 5[π6 Ρ. οἵ ἈΠ. ΠΟΠῚ. παροὲ ΡΙαι. Μοι. ῥ. 
Τ18 Β. νβ. 3 τοῖς διώκουσιν ἄγαν 5[ο"., τοῖς ἀγαϑὰ ἡρημένοις (οὐτῃ 
ν. 1. τοῖς ἄγαν ϑηρωμένοις) Ῥ]αί. 

432 

ἀντὶ πυρὸς γὰρ ἄλλο πῦρ 
μεῖζον ἐβλάστομεν γυναῖ-- 
κὲς πολὺ δυσμαχώτερον. 

β'(0Ρ. ΕἾἼον. 78, 38: Εὐριπίδου Ἱππολύτῳ. “ἀντὶ δυσμαχώτε- 
ρον΄. 01] ὁποὺ ποίδιη οοάθχ ὙΊμάο05. ἈΡΡΟΙΪΕ. ΟἸΘμλ ΘΙ ΑἸοχ. 
δίσοιι. ΝἹ Ρ. 742: Ἡσιόδου λέγοντος “ σοὶ ὃ ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω 
κακὸν ᾧ κὲν ἅπαντες τέρπωνται᾽ Εὐριπίδης ποιεῖ ἀντὶ πυρὸς δὲ γὰρ 
ἄλλο πῦρ μεῖξον καὶ δυσμαχώτερον βλάστον γυναῖκες. ΓΘΒΡΙΟΙ. ΝΙ- 
ορίδβ Ἐπιρθῃ. 2, 845: Ζεὺς ἀντὶ πυρὸς ἐμπαρέσχε τῷ βίῳ πῦρ ἄλλο 
δεινόν. τῆς γυναικὸς τὴν πλάσιν. ν8.1 ἐκβλαστῶμεν ΘιοΡδοὶ 110 11, 
ἐβλάστομεν 5οτἸρ8. 

438 

ἔχω δὲ τόλμης καὶ ϑροάσους διδάσκαλον 
ἐν τοῖς ἀμηχάνοισιν εὐπορώτατον, 
Ἔρωτα. πάντων δυσμαχώτατον ϑεόν. 

β1τ0}. ΕἼον. 68, 38: Εὐριπίδου Ἱππολύτῳ. " ἔχω --- ϑεόν᾽". 

494 

Ἔρως γὰρ ἄνδρας οὐ μόνους ἐπέρχεται 
οὐδ᾽ αὖ γυναῖχας, ἀλλὰ καὶ ϑεῶν ἄνω 
ψυχὰς χαράσσει χἀπὶ πόντον ἔρχεται" 
καὶ τόνδ᾽ ἀπείργειν οὐδ᾽ ὁ παγκχρατὴς σϑένει 
Ζεύς. ἀλλ᾽ ὑπείκει καὶ ϑέλων ἐγκλίνεται. ὃ 

δίοῦ. ΕἼοΥ. 68, 25: Σονυχίριας “Φαίδρᾳ (δῖ. Α,, τοῦ αὐτοῦ Φαί- 
ὄρᾳ νιμά., αν τρίαὶ {θα Ὑ055.). “ ἔρως γὰρ --- ϑκρώξεω»: .1-9 
αὐίουι οἱ Βιυίριαὶ ΕἸΡαΙ ΟἸΘμλΘ 8 ΑἸοχ. ὅποι. ΥἹ Ρ. 745: ξεύρει: 
τος γὰρ ποιήσαντος Ἢ Ἔφωτα γὰρ τὸν ἁβρὸν μέλπομαι -- ̓  Εὐριπίδης 
γράφει “Ἔρως --- ἔρχεται". ἃς νἹἀθέπι ἴρδα ογαίϊο Ελυ!ρΙ θη Ρῥτο- 
46γθ. νϑ. ὃ ταράσσει ΟἸοπιοη5. καπιπόντων ϑτοθδοὶ Μ. 

480 
3 ΄ -» -» - ,͵ ΄ 

αὕτος τι νῦν δρῶν εἶτα δαίμονας καλει" 
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τῷ γὰρ πονοῦντι καὶ ϑεὸς συλλαμβάνει. 

Φ0Π0]. ΒΙ, Π. 4, 949: συνεισφέρειν τὸν οἰκεῖον πόνον κελεύει --- 

ὡς φησὶ καὶ ὁ τραγικὸς ἔνϑεν λαβών " αὐτός -- συλλαμβάνει". ν5.1 

βῖπο Ῥ. οἱ ἴα. ποιηῖπθ παροὺ ὅπ]ᾶδϑ ν. αὐτός τι. ἀπᾶο δρῶν εἶτα οοΥ- 

τϑοίστη ρτὸ δρᾷ χούτω β΄ ΘΠΟ]ϊοντη Ἰοοίϊοπο. δαίμονας 5.680]. Π., τοὺς 

ϑεοὺς ϑιι14. γν5. 2 οὐπὴ Ἰοτητηδίθ Εὐριπίδου Ἱππολύτου αἰονι Βτοθαοιιβ 

ΕἼοτν. 99, 84. οοπίγτα ΟἸθημθηβ ΑἸοχ. βίγοτω. ΥἹ ρ. 741: Εὐριπίδου 

μὲν ἐν Τημένῳ (κτιμένῳ 110γ1) “τῷ γὰρ --- συλλαμβάνει᾽. δυπάριῃ 

νου ὁπ. 40. ποι. ἘπασΊΡΙα1 ϊρασθηῦ Ατπιθοαᾶ. Οχοι. νο]. 4 Ῥ. 35ὅ, 

11 οἱ ΤΠθοδογοίαβ γ0]. 4 Ρ. 716, βΒἷπθ ρορίδϑ οὖ δ. ποῖη. παθοί 

ΟἸοιαθη5 ΑἸοχ. βέγομι. Υ̓ ρ. 6ὅ4. οἵ, Ζθμποῦ. ὅ, 98. ἘλαυρΊ 65. πηϊ- 

ἰαΐα5 νἱάθίαν ΑΘΒΟΩΥΙ Ῥοῖ5. 742: ἀλλ᾽ ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, χὼ 

ϑεὸς ξυνάπτεται, Ἑλυτὶρίάοτι Μοπαπᾶον Οὐπι. “4 Ρ. 349: γινώσκων 

ὅτι τόλμῃ δικαίᾳ καὶ ϑεὸς συλλαμβάνει. οἴ. Ατ. Βα. 299: χὼ ϑεὸς 

ξυλλήψεται. τῷ γὰρ] τῷ δ᾽ αὖ ΟἸοιηθη5. ΑἸοχ. Ρ. 664 “ΓΠϑοογοί. 

Αποοᾶ. Οχοι. καὶ ϑεὸς] χώ ϑεὸς 5.680]. ΠΙ. συλλαμβάνει] ξυλλαμβά- 

νει "ΠοοΔογοίαβ οὐ Απϑοά, Οχοη. 

490 

ἔγωγε φημὶ καὶ νόμον γε μὴ σέβειν 

ἐν τοῖσι δεινοῖς τῶν ἀναγκαίων πλέον. 

Θ100. ΕἼον. 12, 10: Εὐριπίδου Ἱππολύτου. " ἔγωγε --- πλέον. 

457 

οὐ γὰρ κατ᾽ εὐσέβειαν αἱ ϑνητῶν τύχαι, 
τολμήμασιν δὲ καὶ χερῶν ὑπερβολαῖς 
ἁλίσκεταί τε πάντα καὶ ϑηρεύεται. 

Θ100. ΕἾον. 51, 10: Εὐριπίδου Ἱππολύτῳ. “ οὐ γὰρ --- ϑηρεύεται᾽. 

438 

τί δ᾽ ἣν λυϑείς μὲ διαβάλῃς, παϑεῖν σε δεῖ; 

Ἑτούδπαρ 6]ο055. ΠΙρροον, Ρ. 130: διεβλήϑησαν " παρελογίσϑησαν, 

ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐν Ἱππολύτῳ φησίν " τί δὲ --- δεῖ’. λυϑῆς μεδιαβα- 

λεῖς οἄ., ψύϑη μὲ διαβάλῃς οἷ. Οομπϊπρίοη. 

4839 ΐ 
ὦ πότνι᾽ αἰδώς, εἴϑε τοῖς πᾶσιν βροτοῖς 
συνοῦσα τἀναίσχυντον ἐξῃροῦ φρενῶν. 

Θ.100. ΕἼΟΙ. 31, 8: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) ἹἹππολύτου. ἡ ὦ --- φρε- 

νῶν. ν5. 1 νουρὰ ὦ πότνι᾽ αἰδώς τοουνυιταῦ Τρ]ρ. Δ. 821. εἴϑε] εἴτε 
ψιμά. ν5. 3 ἐξήρου νυ]ρο, ἐξῃροῦ Ἰθαἰίον. 

440 
ὁρῶ δὲ τοῖς πολλοῖσιν ἀνθρώποις ἐγὼ 

τίκτουσαν ὕβοιν τὴν πάροιϑ'᾽ εὐπραξίαν. 
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00. ΕἼου, 108, 48: Εὐριπίδου ἹἹππολύτῳ. “ὁρῶ --- εὐπραξίαν᾽". 
γ5. 3 τὴν περίσσ᾽ εὐπραξίαν Ἰθονρ Κῖιι5. 

441 

ὕβριν τε τίκτει πλοῦτος ἢ φειδὼ βίου. 

Θ.10}. ΕἾον. 93, 8: Εὐριπίδου Ἱππολύτῳ. “ὕβριν -- βίου. φειβὼ Μ. 

442 

φεῦ φεῦ, τὸ “μὴ τὰ πράγματ᾽ ἀνϑρώποις ἔχειν 
φωνήν, ἵν᾽ ἦσαν μηδὲν οὗ δεινοὶ λέγειν. 
νῦν δ᾽ εὐρόοισι στόμασι τἀληϑέστατα 

κλέπτουσιν. ὥστε μὴ δοκεῖν ἃ χρὴ δοκεῖν. 

5100. τὸ 82. 1: Εὐριπίδου ᾿Ἱππολύτῳ. “φεῦ φεῦ τς χρὴ δο- 
ὗς Υ8.. 1 οἱ 2 μαθοί ΡΙαῦ. Μον. Ρ. 802 Α: τῶν Εὐριπιδείων ἘΜΡΕ. 
νῶν εἴϑ᾽ ἥν. ἄφωνον σπέρμα δυστήνων βροτῶν (ἔν. 977) καὶ “ φεῦ 

Υ8. ὃ οἱ 4 5116 Ρ. οἵ [αὉ. ποηι. ΟἸΘμ ἢ 5 ΑἸΟΧ. ΒΠΌΤη. 
ΓΤ». 840 “ νῦν δ᾽ -- χρὴ δοκεῖν". ἡ τραγῳδία λέγει. γν8. 3 ὦσι οἱ λόγοι 
δΊΟ00., ἤσαν οἱ λέγειν ῬΙαί. γ8. ὃ εὐρύϑμοις πιστώμασι ὅ1ο}., εὐρόοισι 
σίδμ δαὶ ΟἸοιηθη5, ἐοτίαββο εὐπόροισι στόμασι 166. 

449 

Θησεῦ. παραινῶ σοι τὸ λῷστον. εἰ φρονεῖς. 
γυναιχὶ πείϑου μηδὲ τἀληϑὴ κλύων. 

δου. ΕἾονυ. 78, 585: Εὐριπίδου ἹἽππολύτῳ. “ Θησεῦ --- κλύων". 
γ8. 1 χαὶ τὸ λώιστον 11ΌΥῚ, σοι τὸ λῴστον εἰ Οἰαἰηδοτγᾷ: 

444 

χρόνος διέρπων πάντ᾽ ἀληϑεύειν φελεῖ. 
Κἴ00. ΕἸ6]. 1, 8, 35 Ρ. 934: Εὐριπίδου ᾿Ιππολύτῳ. “χρόνος --- 

φιλεῖ". 

440 
οὖς πρὸς ἵππων εὐϑὺς ὁρμήσας στάσιν 

ῬΟΙΙαΧ 9,80: στάσις ἵππων. ὡς Εὐριπίδης ἐν Ιππολύτῳ καλυπτο- 
μένῳ “ πρὸς --- στάσιν". 

440 
5 Ἁ φῖν Ἃ ᾿- , “πε ᾿ ᾿ 

ῶ λαμπρὸς αἰϑὴρ ἡμέρας ὃ. ἀγνον φαος. 

ὡς ἡδὺ λεύσσειν τοῖς τε πράσσουσιν καλῶς 
καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν, ὧν πέφυκ᾽ ἐγω. 

5100. ΕἾἼον. 119, 8: Εὐριπίδου ἹΙππολύτου. “ ὦ λαμπρὸς --- ἐγώ᾽. 

447 
5 οἷν ς 3 “ ἂν Ὁ , κ 

ὦ δαῖμον. ὡς οὐκ ἔστ ἀποστροφὴ βροτοῖς 

τῶν ἐμφύτων τὲ καὶ ϑεηλάτων κακῶν. 
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5100. ΕἼον. 98, 44: “ὦ δαῖμον ---- κακῶν. 1)6 Ἰοιητηδίθ πδθο δῃ- 
ῃοἰαί (αἴθ. : “ασΊΡΙα {Ἰρπογὸ νά θύπν ΤῪ., ΒυπποἸττ5. ΒΌΡΠΒΟΟΙΙ 
6 οοἄ. ψΙμά4ο0Ὀ.; οΧ Α Π1Π1] ποίαν". ροβίθα ἀοουὶϊ ἔπποῖ Ἰθιητηδ 
Θχίασο ἴῃ οοάϊοθ ὙΙΠ6Ο0. 

448 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ὀρϑῶς ταῦτα κρίνουσιν ϑιεοί. 

Τυβέϊητι5. ΜΙ. ν0]. 1 Ρ. 128: ὃ αὐτὸς (56. Εὐρ.) καὶ ἐν Ιππολύτῳ 
λὴ.-- ϑξη" 

449 

ὦ μάκαρ. οἵας ἔλαχες τιμάς. 

Ἱππόλυϑ'᾽ ἥρως, διὰ σωφροσύνην" 
οὔποτε ϑνητοῖς 
ἀρετῆς ἄλλη δύναμις μείζων" 

ἤλϑε γὰρ ἢ πρόσϑ᾽ ἢ μετόπισϑεν Η) 

τῆς εὐσεβίας χάρις ἐσϑλή. 

5.00. ΕἾον. 5, 16: τοῦ αὐτοῦ (55. Εὐρ.) Ἱππολύτῳ. “ ὦ μόκαρ --- 
ἐσϑλή᾽. νϑ. 6 εὐσεβείας 1011. 

450 
δίοπος 

Ἑγτούδη. 6]ο55. ΗἸΡΡοοΥ. Ρ. 1185 νἱ4θ Αθβοῇ. ἔν. 228, 

ΚΑΔΜΟΣ 

Πγδιηδίϊθ. Οὔτ τἀπὶ ἀθθθιηι ῬΥΟθΟ; 5664. νϑυ βίη] 6. Θϑί, 
πο ψα]οκοηαυῖαθ. οομίθοῖξ, πὸ το θυ θη πη 6556 ἔν. 922, δὸ ἔοτ- 
ἴαβθθ ἰάθη ἄγαπηα τϑϑρίοῖΐ Ἠονδίια Ερ ϑι. 9, 8, 187: πηιμαφιο 
[οἿ165. ὁαΣ οὐ 5 --- η6 ρι467γ05 σογαηι ροριίο ἤοαδσα {γιοϊαρί, ἀμί Πμηιαῦια 
»αίαηι ἐοψμαί εαία ποίαγῆμδ Αγ οι, απ ἴῃ ἀνόην Ῥγοοηθ νογίαίι)", (ὐαα- 
1145. 171 ΑἸ (Π167)ι. 

451 
ἢ . δ ἢ δ Ὁ " π᾿ “, ΄ 

οὐρανὸς ὑπὲρ ἡμᾶς καινῶς φοτῶν ἕδος δαιμόνιον 

τόδ᾽ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ χϑονός, 

οἵ μὲν ὀνομάζουσι χάος 

Ῥγόθῖ ἴῃ Ὑ οΥρ', 0]. δ. 51 Ὁ’ ΠΑΡΧΒΑῚ αὐοίρεγ6 αἰονοηιι αθΓα, ψιιοηι 
Μιινῖρί 05. ἴῃ Οαάπιο χάος αρρεϊϊαυῖ 5. “οὐρανὸς --- χαος΄. ,οΡα 
(ὑταθοα πἰσαηύθι ΘΠ ΠΟ ἢΪ5. ρα ποῖρ!5. π 6 δάπηοάπη ΠιΡυ θα; λα τι6 ἃ 
Ομ! Θοΐασ 5 ἈΌΒΓ πο η τπιπὴ οὐἱζ, ἀππὶ ΘΟΡ ΙΒ Τὰ ΘΔ ΤΉτΙΒ ο οἰ δη 1 [πη - 
ἀπ ἢ ΠΠ1η. ΑΙ οἸκομ αν] [π|5 μᾶρο 1510: οὐρανός ϑ᾽ ἡμᾶς ὑπερ" καὶ γῆ 
βροτῶν κοινόν τε δαιμόνων ϑ᾽ ἕδος" τὸ δ᾽ ἐν μέσῳ τοῦ τ᾽ οὐρανοῦ τε 
καὶ χϑονὸς χάος μὲν ὀνομάζουσιν. 

ΚΕΡΚΥΩΝ ν. ΔΛΛΟΠΗ 
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ΚΡΕΣΦΟΝΤΗΣ 

Ἡνρίητ5 0. 187: Ποϊμρἠοηίος οδβοηΐαο γος ΟΥ̓ οβρηοηίοηι Αγ Ἴδίο- 
ηιαογὶ {ἰϊιύνυ τινι ἵηι ον ΓΟοἰδδοί,, οἷν ἱριρογίν οἱ ον ορόη πον οηι ρο880- 
εἰ. ἰάφθυη Ὁ. 184: ἢ οἱμρδομίδϑ οὐοῖδο Ογοβρ)οηίο γοσημηι οὐομραῦνῖ. 
Πιίϊιηι αὐίθηι οἷτι5 ἐπ ζαπίοηι ΠοΡΟρ6 ηιαίον, χιθηι θα (γοβρἠοηίο παϑοῖγαί, 
αϑδοοηδα ααἱ ποδρίίοηι ἐγι Αοἰοἰϊανη πἰαηϊανλὰ μια Ῥοϊηρμοηίος. πιαφΐηια 
οἰ ἱπιαιδίγϊα χιιαογοἰγαί., αὐιιηῖγηο ρο  ΠἸοοἰαίι 81 ωιῖδ διιηι πθοα580ί. γαῖ 
»οϑδίφιιαηι ααἱ ριιϑογοηι αοίαίοηι υογῖί. σαρῖΐ ἐογϑέϊιηι εἰ δα δοψιαί)" ραίγ 8 
οἱ γ{γαίγιηι ηιογ θη. τίαφιθ υϑγῖΐ ααἱ γογοηι Το μἠ]ογίοην αὐγηι ροίίηι, 
αἰἰσοη5 86 ΟΥ̓ οδρ)ιογιίϊ5 ἡγι{0γ {δοῖδ5 6 Πϊιηι οἱ ογοροδ, Τοϊορλογιίοηι ((Ὑ68- 
»ποπίοηι οἱ. Μ ΆΠΠ|ῸΥ ΕΎάρτ. Ηϊβί. αὐ. νο]. ὃ ρ. 377). ἠιίογίηι γα Θμηὶ 
ἐιεδ δῖ: τη. ποϑδριϊο πιαροῦο, μὲ αὐηρίϊιδ εἰ6 ὁο ρον ηιῖγοροί, φψιῖ σπηι 067 ἰα8- 

δἰμαϊγιοηι ον αἰογ ιῖδϑοί, δοηθα χιῖ τηι{67) ηιαίγ θη οἱ {ἰἰϊυιηηι 1γι{677γ1{710 15. 67Υαἱ 
ἤοης αὐ ογοροη νϑρῖΐ ποσαηδ διθι ἀαρια ποδρίίοηι 6556 6 ΘΟΡΊΡαΥΘΤ6. 

εγορο ογϑαθῃ5 οι 6556 ΝΠ δι τηί6γ [δείογ θην, φιῖ ἀογηιοναί, τη οἰιαῖ- 
εἱαϊσιηι σηὶ δθοιγὶ υογιῖΐ ἴηδοῖα κε ΠΠἰιηγι διίηι Ἰηιί0 7 676 [: σιοηι δοηθαΣ 

ἐοηπουϊί οἱ ηιαίγοηι αὖ 566,6 γ6 γοίγααϊ. Πογορα ροδίφιαηι υἱαϊ! οσοαϑβῖο- 

πθηι δδὲ ἀαίαηι 6556 αὖ 1γηιῖοο 56. κἰοϊβοοηαϊῖ, γ 66 οι Ῥοϊψρἤοηίο ἴῃ 
φγαίϊαηι. γϑα Ἰαρίινϑ οσἰηι γϑηι αἸνίπαηι Καςσογοί, μοϑρθδ {[αἴδο βδιηινμίἊαυνϊί 56 
Ποϑδίϊαηι }67 οι85ῖ556 Θιμρηιψιο ἵρί67 {6οεἱΐ ραίγ για γεσημηι αὐἰορέιδ ο5ί. ΝΜ 6- 
ΤΌΡ 65 ἅΠπι|η, Δ ΘΙ ἘΒΕΡΙΝΗΣ ΔΡΡΘΙΙαὐ Ηνρίητβ, Αοργίαμ ΑΡ0]- 
Ἰοάοττιβ 2, 8, ὅ (οἴ. Ῥαῦβδη. 4, 8, 8), Ἐπ ρ1465 Οὐ οϑρπομίοιη αἰχίξ, 
14 αποα οἱ Θἑαϊαι ἀγδυηδ 15 πως οἱ ὅοβοὶ. Ασιϑίοί. ἘΠ. ΝΊΟ. [0]. 
40 Ὁ (ο΄. Απροά, Ῥαυῖδ. γ0]. 1 Ρ. 191, 8)» Ὁ] δά Αὐ]βίοἑθ! 5 νουθᾶ 
“οἰηϑείη δ᾽ ἄν τις καὶ τὸν υἱὸν "ὁ Ὅπῶκ εἶναι ὥσπερ ἡ Μερόπη᾽ 
(ΠΕ Νέου. 5..9 ν΄ ἩΪ ἃ Π) ἴδθο δῃηηοίδηξιν: ἔστι παρ᾽ Εὐρι- 
πίδῃ ἐν τῷ Κρεσφόντῃ ἐπιβουλεύουσα Κρεσφόντῃ τῷ υἱῷ δι᾽ ἄγνοιαν. 
Ἐρίρυ. Ογεῖο. ἴῃ ΑπίΠο]. Ῥα]. 8, 5: Κρεσφόντου γενέτην πέφνες τὸ 
πάρος. Πολυφόντα. κουριδίης ἀλόχου λέκτρα ϑέλων μιανεῖν. (ὑδέογυτη 
ἐπδνδδιαοι ᾿πιὸ τϑἐϊψα]ουππί Εἰπν, ἔν. 1068. 106 ἘΣμη11 ΟΥοϑρμομίθ οἵ. 
ἘΙΡΌΘΟΚΙ Τταρ,. Τ αὐ. Ρ. 35 54. 

452 

ἐχρὴν γὰρ ἡμᾶς σύλλογον ποιουμένους 
τὸν φύντα ϑρηνεῖν εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται κακά, 
τὸν δ᾽ αὖ ϑανόντα καὶ πόνων πεπαυμένον 
χαίροντας εὐφημοῦντας ἐχπέμπειν δόμων. 

ϑοχίιβ Ἐπηρῖν. Ρ. 175, 17: ὃ γοῦν Εὐριπίδης φησίν "ἐχρῆν - δό- 
μων". Ἐποβάριῃ νϑύβϑιιβ αἰΐθυπιΐ οὐ Ἐλιυῖρια] ἐσ θυιπὲ (Ἱομθηβ ΑἸοχ. 
ϑίγοιη. {Π|}. 517 ( ΠἸοοάοτγοί. νο]. 4 0. 820) δον. ΕἼον. 120. 239: οἵη. 
Ρ- ποιη. 60]. Ἠϑυτηορ.. ἴπὰ Β μοί, νο]. 7 ρ. 766. νβ. 1 οἱ 3 Ἐπυϊρὶ- 
ἀἰβ. ποιηθῃ δάάθηβ ῥγοΐουί ΑὐἹδ!α. γνο]. 3 ρ. 364. νβ. 3---4 ϑέσαθο 
ΧΙ Ρ. 530 οὐ Μοηδηάον ᾿ποίζ. νο]. 9 Ρ.. 383, 1᾿ΐϑιη ομϊ. ροθίδο πο- 
ΤΏ ΪΠ6 Ὑ8. 2---4 Ρ]αί. Μον, Ρ. 86 Εἰ, νβ. 2 οἱ ὃ Ὁ1ο ΟἾγγϑβ. 38, 3, νβ8. 3 
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ΡΙαίο Αχίοομ. ρ. 868 ἃ (ϑ108. ΕἼον. 88. 75) } γυ8. ΑἸῬΗΣ ἡ ύν Ὁ. 
615 Εὰὶ οἱ ϑϑπθοα 46 τποσίρ ΟἸδαα. 4. δαπθμι γ85. 4 τϑριοῖί ἨοΙοά. 
τ», 75: ϑρηνοῦντες ἄνδρα προφήτην. ὃν χαίροντας καὶ εὐφη- 
μοῦντας ἐχπέμπειν. ὡς τῆς βελτίονος μετειληχότα λήξεως καὶ πρὸς τῶν 
κρειττόνων κεχληρωμένον. ὁ ϑεῖος καὶ ἱερὸς παρεγγυᾷ λόγος. ἘδΡθα- 
Ιὰ6 ΠΟΘ πιητ|8 ῬυΟαΙα10 Οἴσοτο 80. 1, 48, 118: φια 68| 8θηίθηία 
ἴηι (γεδρλορίδ κἰδιι5  ιγῖρία68: 

ηαηι η05 αἰθοοθαί σοδίιδ οοἰοὑγαρίο5 ἀοηληι 
0.67.6, «εὐὲ 6556 ὲ αἰϊφιιῖδ ἦγ ἰμσθηιὶ αι 5, 
λιηιαηαθ υἱΐαθ ναγῖα γϑριίαγιίο5 πιαῖα ; 
αὐ φψιιῖ Ἰαθογ 65 ἢ107 16 Πγιϊ556ί φγανο8, 
λιὶς οι αηιῖοοδ Ἰαιο οἱ Ἰαοίϊία οαδοχιῖ. 

ν5. 1 ἐχρῆν] ἔδει ΑὐἸδ614, ΟἼοιη. ΚΠ]. Ἠοτμορ:. γὰρ] μὲν 510}. σύλ- 
λογον] συλλόγους ν6] συλλογισμοὺς γ. 1. τὴ ὅομο]. Η ϑυιοορ. “ν συλλόγους 
αἰ νιἀθίαν ΟἼσοτο. τν5. 9 φύντα] ζῶντα το". ν5. ὃ καὶ] ὡς ϑίταθο- 
Πἶδ5. ΠΟΣῚ ΠΟΠμ1]111. πόνων] κακῶν ϑιοχίιθ. πεπαυμένον] λελασμένον 
ὅ 680]. Ηϑυτηορ,., αὶ ἰάτηθη πεπαυμένον οοαοχ ρη. 

458 

καὶ δὶς ἕπτ᾽ αὐτῆς τέκνα 
Νιόβης ϑανόντα Λοξίου τοξεύμασιν 

560]. ἔχαχ, ῬΊοΘη. 159: περὶ δὲ τοῦ πλήϑους τῶν Νιοβιδῶν αὐὖ- 
τὸς Εὐριπίδης ἐν Κρεσφόντῃ φησί “καὶ δὶς --- τοξεύμασιν’. ΟΘ΄61115 
Ν, Α.. 30, 7,2: Ποηιογῖιδ ριι6705 ριοϊαδχια οἷμβ (ΝΊΟΡ 65) δὲδ δθηο5 αἰϊοῖ! 
{ιἰἴ886, Ἐμγίρίος δῖδ δορίθηοϑ. 

454 
εἰ μὲν γὰρ οἰκεῖ νερτέρας ὑπὸ χϑονὸς 

ἐν τοῖσιν οὐκέτ᾽ οὖσιν, οὐδὲν ἂν σϑένοι. 

ῬΙι. Μου. Ρ. 110 Β: ὃ Κρεσφόντης δέ που ὃ παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ 
περὶ τοῦ ᾿Ηρακλέους λέγων " εἰ μὲν γὰρ οἰκεῖ φησί ἐγερτέρας- -σϑένοι᾽. 

450 

αἵ τύχαι δέ μὲ 
μισϑὸν λαβοῦσαι τῶν ἐμῶν τὰ φίλτατα 
σοφὴν ἔϑηκαν. 

ΡΊαι. Μὸν. Ρ.90 ΔΑ: ἕτεροι πράγμασιν ἀβουλήτοις περιπεσόντες δι- 
δάσχονται τὸ χρήσιμον. ὥσπερ ἡ Μερύπη φησίν "αἵ τύχαι -- ἔϑη- 

καν᾽. ἘλαυΊΡΙαΙ ἔς, Ποὺ οὐ 456 νι ]οαν ΒΥ ΟσἾτι5. 

450 

τεϑνᾶσι παῖδες οὐκ ἐμοὶ μόνῃ βροτῶν 
οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἐστερήμεϑ', ἀλλὰ μυρίαι 
τὸν αὐτὸν ἐξήντλησαν ὡς ἐγὼ βίον. 
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ΡΙαι. Μὸν. Ρ. 110 1): ἡ δὲ Μερύπη λόγους ἀνδρώδεις προφερο- 

μένη κινεῖ τὰ Δέατρα λέγουσα τοιαῦτα “ τεϑνᾶσι σατι βίον". 

407 

ὁσιωτέραν δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ δίδωμί σοι 

πληγήν 

ΡΙαΐ. Μον. Ῥ. 998 ἘΣ: σχύπει δὲ καὶ τὴν ἐν τῇ τραγῳδίᾳ Μερόπην 

ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτὸν ὡς φονέα τοῦ υἱοῦ πέλεκυν ἀραμένην καὶ λέγουσαν 

" ὠνητέραν - πληγήν’ Ἶ ὅσον ἐν τῷ ϑεάτρῳ κίνημα ποιεῖ συνεξορϑιά- 

ζουσα φόβῳ. καὶ δέος μὴ φϑάσῃ τὸν ἐπιλαμβανόμενον γέροντα καὶ 
τρώσῃ τὸ μειράκιον. Τωοσῦπῃ ἴπιὸ σία] γα]οκ. Οἱ. Αὐιβίοῦ, Ῥοϑί. 
ΙΈΡ. 145648 5: ἐν τῷ ͵ Κρεσφόντῃ ὴ Μερύπη μέλλει τὸν υἱὸν ἀποκχτεί- 
νειν. ἀποχτείνει δὲ οὔ. ἀλλ᾽ ἀνεγνώρισεν. ν8. Ι ὠνητέραν ναΐρο, δσιω- 
τέραν 6. ηϊ88. ᾿ὐξθοββαμεε ἴι5 Πίδίν. Ὁ. 181, ὁσιαιτέραν 64. Πάρπον. 
ν8. 3 πληγήν ἀο]οπάπιηῃ οἱ. Οομοίαβ. δ δι. Τιδοι, Ρ- 340. 

48 

αἰδὼς ἐν ὀφϑαλμοῖσι γίγνεται. τέκνον. 

5100. ΕἾον. 31, 15: Εὐριπίδου ἐκ Κρεσφόντου (51. ΜΥ]Ππ4.). " αἰδὼς 
-- τέκνον. 

459 
εἰ γάρ σ᾽ ἔμελλεν, ὡς σὺ φής, κτείνειν πόσις, 
χρῆν καὶ σὲ μέλλειν. ὡς χρόνος παρήλυϑεν. 

( 6111π|5 Ν. Α. 6, 3,28 : πος υἱίῖο ἀαί Παιοϊιι5 ροοίαο Κρ ῖρίάαο φιοῦ, σιηι 
Ῥοϊῳρ]ογιίος γϑα ργορίογοα 86 ἵμί67 [6εἴ556 [γαίγοηι αἰἰσογ οί, ψιοα ἴρ86 αηὲ6 
εἶδ πδὸρ δἤμξ φοηϑηϊϊμι σε ρῖ55ε,, Ἤδγορα » αἰγῖδ ἩΔΣΟΤ' ᾿ΐδοο αὐ διίηι υϑγ δῖα 
ΟἸμδογῖι “ εἶ γάρ --- παρήλυϑεν"᾽. νϑ8. 2 χρὴ 1|0γ], χρῆν ΜΆΙοΙ,. παρή- 
λυϑὲν ορο ὁοαϊοῖβ Ναί. 8452 Ηουύζιιβ τϑϑειζαϊ, παρὴ δῆϑεν ν6] παρὴ 
δῆϑεν Ἰ1ὈγῚ ἀοίουϊου 8. 

400 
ἐχεῖνο γὰρ πέπονθ᾽ ὅπερ πάντες βροτοί" 
φιλῶν μάλιστ᾽ ἐμαυτὸν οὐχ αἰσχύνομαι. 

ὅ.680]. πο Μοά. 85: τῇ δὲ διανοίᾳ ταύτῃ χαὶ ἐν Κρεσφόντῃ κέ- 
χθηται οὕτως " ἐκεῖνο --- αἰσχύνομαι. νϑ. 1 ἅπαντες 64. , πάντες Βαι- 

ὨΘ51π15. Ροὶν Ῥῃομπίδο βαπΐ σουθᾶ. 

401 

κέρδη τοιαῦτα χρή τινα κτᾶσϑαι βροτῶν. 
ἐφ᾽ οἷσι μέλλει μήποϑ᾽ ὕστερον στένειν. 

σίου. ΕἼον. 94, 3: Εὐριπίδου Κρεσφόντῃ. “χέρδη -- στένειν". 
ἀὉΙ απδὸ οοπίίΐπιιο ἀοοοάπηξ μή μοί ποτ᾽ εἴη χτέ. ἅἃ11ι5 ϑιιπὲ Ἰοοὶ 
(π ᾿...340). 
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402 

Εἰρήνα βαϑύπλουτε καὶ στρ. 
καλλίστα μακάρων ϑεῶν. 
ξηλός μοι σέϑεν, ὡς χρονίζξεις. 
δέδοικα δὲ μὴ πρὶν πόνοις 

ὑπερβάλῃ μὲ γῆρας, 
πρὶν σὰν χαρίεσσαν ὥραν προσιδεῖν 
καὶ καλλιχόρους ἀοιδὰς 
φιλοστεφάνους τε κώμους. 
ἴϑι μοι. πότνα, πόλιν. 
τὰν δ᾽ ἐχϑρὰν στάσιν εἶργ᾽ ἀπ᾽ οἵ- 10 ἀντ. 
κῶν τὰν μαινομέναν τ᾽ ἔριν 
ϑηκτῷ τερπομέναν σιδάρῳ. 

τι 

δίου. ΕἼον. δὅ.,.1 : Εὐριπίδου Κρεσφόντου. "Εἰρήνη --- σιδάρῳ’. 
ῬΟΙΥΡ. 1.5, 35: ὁμογνωμονεῖν δὲ τῷ ποιητῇ καὶ τὸν Εὐριπίδην ἐν οἷς 
φησίν : Εἰρήνα -- κώμους (ν5. 1: ἢ). Ταϊτ!}Ὰ6τὴ ἸοοΙ ΟΧΡΡΟΒΒΙ Αὐβίο- 
ΡΠ δ η65 ἴῃ 1 εωργοῖς Ὅσο. 3 Ρ. 987: Εἰρήνη βαϑύπλουτε καὶ ζευγά- 
θιον βοεικόν. νβ. 1 Εἰρήνη) Εἰρήνα ῬοΙγθ. καὶ οῃη. ῬΟΙΥΌ. νϑ5. 4 
μη πρὶν πόνοις ΒΊΟΌ. , μὴ πρὶν ῬΟΙΥΡ., μὴ πόνοις ΚΚαγϑβου. υ8. 6 πρὶν 
ἂν ῬΟΙΥΡ., πρὶν γὰρ ΕΙ πρίν σπὲρ ϑἴοὈ., πρὶν σὰν Οόβπον. προειδέω- 
ραν Β ΟΡ δοὶ γιμά., προειδὲ ὥραν Ν. ἘΕΦΥ ΕΙ ὥραν σοίοσῖ, προσιδεῖν 
ὥραν ῬοΪν"., ὥραν προσιδεῖν Καγξους ὙΠ καλλιχρόνους το δοὶ 
ΜΥΙη4. νβ. 9 πότνια {|τὶ, πότνα ΒουρΊςι5. πόλιν] πάλιν Βοῖρ- 
Κίι5. νβ. 10 τάνδ᾽ οα., τὰν δ᾽ Βοιρκίαθ. ν5. 12 ϑηχτῷ) ϑνητῷ Α. 
ἸΠΟΡ ΠΙΟδιὴ ΟΔΙΤΏ 115 ΘΟπαροΒἰ ἰοπθαη ρηον ΒΟΡΚ 8. 

ἘΡΈΉΓΣ ΣΑΙ 

γαῖ ΟἸγιηρ. 86, 2 δοίπιῃ οί, οὗ. Αὐριίμῃ. Ἐπ’. 410. βαρτᾶ Ρ. 
302 «Ἰ]αΐαπη. Οὐοϑϑαβ οὐ "ΠῚ οϑύθιῃ ὩΟΉΠἾ81 ϊ{ὰ]0 ἀΠρυγο οἱ, Ὑ Δ] ]ς., 
ὁπ] ἔανοῦ ὅ'6Π01. Αν, ΑΙ. 488 (ν14 6 βιΡγἃ Ρ. 382). ΑὙΙΒΙΟΡ δ πῖ8. 1ο. 
οἴπη ἤδη. 849: ὦ Κρητικὰς μὲν συλλέγων μονῳδίας. γάμους δ᾽ ἄνο- 

σίους εἰσφέρων. αἰ ΟΠ] 1 ἰνδάπιῃξ, ΠῚ Ποὺ ἰμιονΡυθίδεῖ Βιιηΐ, 
᾿Ἵπολλώνιος δὲ ὅτι δύναται καὶ εἰς τὴν ᾿Δερόπην τὴν ἐν ταῖς ἘρΝδμω 
εἰρῆσϑαι. ἣν εἰσήγαγε (56. ἘπιτΡΙ465) πορνεύουσαν. ΒΌΡΠΟΟΙΟΒ ΑἹ. 
1207 ᾿Γοπουύη ποὺ δοις ΜομοΪδο τη] ἀἸοΘπἴθιη: αὐτὸς δὲ “μητρὸς 
ἐξέφυς Κρήσσης (Ἰηΐ. ΑϑΡορομ); ἐφ᾽ ἢ λαβὼν ἐπακτὸν ἀνδρ᾽ ὃ φιτύ- 
σας πατὴρ ἐφῆκεν (ΑοΡΟΡΘῺ) ἐλλοῖς ἰχϑύσιν διαφϑορᾶν. 01 5ὁ[0].: 
ἡ ἱστορία ἐν ταῖς “Κρήσσαις Εὐριπίδου. ὅτι διαφϑαρεῖσαν αὐτὴν λάϑρᾳ 
ὑπὸ ϑεράποντος ὃ πατὴρ (Οδίτοι5) Ναυπλίῳ παρέδωκεν ἐντειλάμενος 
καταποντῶσαι" ὁ δὲ οὐκ ἐποίησεν - ἀλλ᾽ ἐνεγγύησε Πλεισϑένει. ΟἿ, 
Λρο]]οά, 8,2, 2: ᾿Δερόπην δὲ καὶ Κλυμένην 'Κατρεὺς Ναυπλίῳ δίδω- 
σιν εἰς ἀλλοδοπὰς ἠπείρους ἀπεμπολῆσαι - τούτων ᾿Δερόπην μὲν ἔγημε 
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Πλεισϑένης καὶ παῖδας ἌΥ̓ΜΙΜΜΟΝ καὶ Μενέλαον ἔτεκε. Κλυμένην 
δὲ γαμεῖ Ναύπλιος. Δρο]]οί. 9 2,1,.δ: (ΝΡ 5) ἔγημεν. ὡς --- οἵ 
τραγικοὶ λέγουσι. Κλυμένην τὴν Κατρέως. Ἰδονίαβδο. πτιο το ογθη πιτη 
ἔν, 848. 

409 

λύπη μὲν ἄτῃ περιπεσεῖν αἰσχρᾷ τινι" 
εἰ δ᾽ οὖν γένοιτο, χρὴ περιστεῖλαι καλῶς 

κρύπτοντα καὶ μὴ πᾶσι κηρύσσειν τάδε: 
γέλως γὰρ ἐχϑροῖς γίγνεται τὰ τοιάδε. 

δίον. ΕἼον. 109,7: ἐδανπέδον Κρησσῶν. “λύπη --- τοιάδε", ν5.1 
ἅτηι ὶμπά., αὕτη ΑΝ. νβ. 4 γίνεται Μ. 

4θ4 

οὐχ ἂν δύναιο μὴ καμὼν εὐδαιμονεῖν, 
αἰσχρόν τε μοχϑεῖν μὴ ϑέλειν νεανίαν. 

510}. ΕἾον. 99, 33: Εὐριπίδου Κρήσσαις. “οὐκ ἂν -- νεανίαν". 
γ8. 1 χαμὼν] κακῶν Β τ. ΡΥ. 

4θὅ 

ἐπίσταμαι δὲ καὶ πεπείραμαι λίαν, 
ὡς τῶν ἐχόντων πάντες ἄνϑρωποι φίλοι. 

Βίοῦ. ΕἾον. 91,7: Εὐριπίδου Κρήσσαις. " ἐπίσταμαι --- φἰλοι᾽. 
γ85. 3 τϑουντιῖ ἴῃ Δίθη, τηοη. 558. οἵ, 5ίοῦν. ΕἼον. 92, δ: Εὐριπίδου 
Κρήσσαις. ᾿ ὡς τῶν -- φίλοι". 0Ὁ] ααὶ βοατπιαμέιν γουβιιβ ἔστιν δ᾽ ἐν 
ὄλβῳ κτέξ. οχ Ἡ Υδο 415 ρ 6. βαπὶ (745---747). 

400 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἄνδρα τὸν σοφὸν γυναικὶ χρὴ 
δοῦναι χαλινοὺς οὐδ᾽ ἀφέντ᾽ ἐᾶν κρατεῖν" 
πιστὸν γὰρ οὐδέν ἐστιν" εἰ δέ τις κυρεῖ 
γυναικὸς ἐσϑλῆς. εὐτυχεῖ κακὸν λαβῶν. 

Βί00. ΕἾοΥ. 74, 2: Εὐριπίδου Κρήσσαις. “ οὐ γόρ --- λαβών". 

407 

γαμεῖτε νῦν, γαμεῖτε, κάτα ϑνήσκετε 
ἢ φαρμάκοισιν ἐκ γυναικὸς ἢ δόλοις. 

Β(00. ΕἾον. 72, 4: Εὐριπίδου Κρήσσαις. " γαμεῖτε νῦν --- δόλοις". 
Οὐπζϊπιιο ᾿αθὸ δοοράπμῃί: 

ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ εὐγένειαν εἰσιδὼν 
γαμεῖ πονηράν. μῶρός ἐστι" μικρὰ γὰρ 
μεγάλων ἀμείνω σώφροσιν δόμοις ἔχει. 

αῸΪ γΘΥβτι5 ἤπιη6 ἸΘρτιηξπι ἴῃ Ἐλν, ΕἸ. 1097---99 Ἰοςο Ρᾶγιπη ἃρίο. 
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408 

[1ιδης] κρινεῖ ταῦτ᾽ 
Αὐἱβίοριι. 85. 768: τοῦτο δὲ δ διακρενεῖ πρότερον ἢ ἐγὼ 

πείσομαι. αὶ 56.0].: ἐν Κρήσσαις Εὐριπίδου ὁ ̓ Δτρεὺς πρὸς τὴν 
᾿Δερόπην “ κρινεῖ ταῦτα". “ἌἯ᾽τδης δα ἀθηάτιι 6556 Πἰχποί. 

409 

ἐγὼ χάριν σὴν παῖδα σου καταχτενῶ; 

ἌΡο]]οι. ας ὕσοη]. Ῥ. 514,9 α6 ν. χάριν: φησὶν ὁ Τρύφων ὡς παρὰ 
[Εὐριπίδη καὶ ἔτι ἄλλοις ποιηταῖς ὀνοματικῆς͵ συντάξεως ἔτυχεν" ἐν 
μὲν γὰρ Κρήσσαις " ἐγὼ -- καταχτενῶ᾽ καὶ ἐν Αὔγῃ---. παῖδας οὐ 66]- 
α1ὸ ΒΕΚΚον, παῖδά σου Βαβι ἴῃ ατορ. ον. Ρ. 89, αποὰ ργδοίοτο; 
ἀΡΊἔτιν δαΐπι ἄ6. ΑΘΣ ορᾶ οὐ νϑουβθὰ βιπῦ Νδαρ]1. 

470 

τί γὰρ ποϑεῖ τράπεξα; τῷ δ᾽ οὐ βρίϑεται; 
πλήρης μὲν ὄψων ποντίων. πάρεισι δὲ 
μόσχων τέρειναι σάρκες ἀρνεία τε δαὶς 
καὶ πεπτὰ καὶ κροτητὰ τῆς ξουϑοπτέρου 
πελάνῳ μελίσσης ἀφϑόνως δεδευμένα. 

ΑἸ. ΧΙν Ῥ.- 640 Β: ἔφη τις τῶν παρόντων" αἷ δεύτεραί πως φρον- 
τίδες σοφώτερα! (αν. ἩΠΡΡ. 486). “ τέ γὰρ --- δεδευμένα᾽. φησὶν ὁ 
Εὐριπίδης ἐν Κρήσσαις. ν5. 2 ξ6. οὗ, Τυυϑί. θα. Ρ. 1552,16: δηλυ- 
κὸν δὲ τέρεινα οἷον πάρεισι μόσχων τέρειναι σάρκες ἤγουν ἁπαλαί. 
ν5. ὃ χηνεία (ν6] κηνίαν Π|Ργ], ἀρνεία Μοίπο,κπι5. σνβ. 4 οὔ ὅ βἷπθ Ῥ. 
δὲ ἕαδ. ποι. μομοὶ ῬΙυἱ, Μος, Ρ- 1097 1). να, ἃ, πεπτα] ὅὁΠ0]. Ατ. 
Εᾳ. 1181: ἐλατὴρ δὲ πέμματος εἶδος" τινὲς μὲν ἀξυμα. τινὲς δὲ πεπτα., 
ὧν εἷς καὶ Εὐριπίδης. διυ!ά, ν. ἐλατήρ : καὶ ἐλατῆρος. πέμματος εἶδος 
ἀξύμου: Εὐριπίδης δὲ πεπτά. 

471 

τὰ δ᾽ ἄλλα χαῖρε κύλικος ἑρπούσης κύκλῳ. 
Αὔν, ΧῚ Ρ. 606 Β, 0] τὸ κύκλῳ πίνειν 1ΠΠπ5ἰγαύαν : καὶ Εὐριπίδης 

δ᾽ ἐν Κρήσσαις “ τὰ δ᾽ -- κύκλῳ᾽. 

472 

. νόμος δὲ λείψαν᾽ ἐκβάλλειν κυσίν. 

Λα. ΠῚ Ρ. 917 Α: τὰ ὀστᾶ, ὧν οὐδεὶς φϑόνος αὐτοῖς. (ὀγηἱςο 8) 
ἀπολαύειν ὡς κυσί: τοῦτο γὰρ εἰσὶ καὶ εὔχονται καλεῖσϑαι" “νόμος --- 
κυσίν’ ἐν Κρήσσαις ὁ Εὐριπίδης ἔφη. 

479 
πρὶν ἂν... ἐκφλῆναί μὲ καὶ μαϑεῖν λόγον 

Τγπι. Μ. ρ. 796, 12: φλήναφος ---- παρὰ τὸ φλέω ---. Εὐριπίδης 
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παράγωγον δῆμα ἀπὸ τούτου ποιήσας φησὶν ἐν Κρήσσαις “πρὶν ἂν 
ἐχφλὴναί ---- λόγον᾽. Ῥοκὶ ἂν Ἰαοιηδηι πα Ἰοαν. 

ΚΡΗΤΕΝΣ 

Αν. ἤδη. 849: ὦ Κρητικὸς μὲν συλλέγων μονῳδίας γάμους τ᾽ ἀνο- 
αίους εἰσφέρων. Ὁ] ὅ90].: οἵ μὲν εἰς τὴν τοῦ “᾿Ικάρου μονῳδίαν ἐν 
τοῖς Κρησί --- Τιμαχίδας δὲ διὰ τὴν ἐν τοῖς Κρησὶ (νοΥθα ἐν τοῖς οἱ 
οτη. ΠΕ) μῖξιν Πασιφάης πρὸς τὸν ταῦρον. Το]ι. ΜΔ] ]ὰΚ Ῥ- 86, 
περὶ δὲ τῆς Πασιφάης ἐξέϑετο δρᾶμα, Εὐριπίδης ὁ ποιητής. ὍΝ ἡ 
81, 6: ἐξ ἧς (μι. ΕΣ: σρᾶτη) ἔσχεν υἱὸν τὸν Μίνω. καϑὼς καὶ Εὐρι- 
πίδης ὁ 0 σοφώτατος ποιητικῶς συνεγράψατο. ὃς φησὶ Ζεὺς μεταβληϑεὶς 
εἰς ταῦρον Εὐρώπην ἥρπασεν. Τθδμῖτ8 1290]. νοΐ. 8 Ρ. 376: ζνὰ μὴ 
τραγῳδὸς εἰσελϑὼν Πασιφάην μιμήσηται τὴν ἐξοκείλασαν εἰς ἀλλό- 
χοτον ἔρωτα. 1018. Ρ. θ4: οὐχ δρᾶτε τὸν Μίνω δεινὰ πάσχοντα ἐπὶ τῆς 
σχηνῆς καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διὰ τοῦ τῆς Πασιφάης ἔρωτος ἐν αἰσχύ- 
νῃ γεγενημένην; ΟἸονῖ ρατίο5. Οὐτοίοβ ἀρτηΐ, Διὸς Ἰδαίου μύσται. 
416 Κ. ππὸ τοίογ ἔν. 904. 

4714 
ἀλλ᾽ ὦ Κρῆτες Ἴδης τέκνα 

Ατ. Βδη. 1856: ἀλλ᾽ ὦ Κρῆτες. Ἴδης τέκνα. αἱ ὅ610].: τοὺς 
Κρῆτας λέγει. ἔστι δὲ ἐκ Κρητῶν Εὐριπίδου. Φταο βαθιοῖὶ Αὐϊβίο- 
Ῥμᾶποβ, τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε. ἸπανὶρΙ θα 6586 πο οΥΓ6ο. 

47 
Φοινικογενοῦς [παῖ τῆς Τυρίας] τέκνον Εὐρώπας 
καὶ τοῦ μεγάλου Ζανός. ἀνάσσων 
Κρήτης ἑκατομπτολιέϑρου" 
ἥκω ζαϑέους ναοὺς προλιπών. 
οὺς αὐϑιγενὴς τμηϑεῖσα δοκὸς ὅ 

στεγανοὺς παρέχει Χαλύβῳ πελέκει 
καὶ ταυροδέτῳ κόλλῃ κραϑεῖσ᾽ 
ἀτρεκεῖς ἁρμοὺς κυπαρίσσου. 
ἁγνὸν δὲ βίον τείνομεν ἐξ οὗ 
Ζιὸς Ἰδαίου μύστης γενόμην, 10 
καὶ νυχκτιπόλου Ζαγρέως βροντὰς 
τάς τ᾽ ὠμοφάγους δαῖτας τελέσας 
μητρί τ᾽ ὀρείῳ δᾷδας ἀνασχὼν 
καὶ Κουρήτων 
βάκχος ἐκλήϑην ὁσιωϑείς. . τ 
πάλλευχα δ᾽ ἔχων εἵματα φεύγω 

γένεσίν τε βροτῶν καὶ νεκροϑήκης 
οὐ χριμπτόμενος τήν τ᾿ ἐμψύχων 

ΤΕΛΟα. ΘΟΒΑΕΟ. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 20 
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βοῶσιν ἐδεστῶν πεφύλαγμαι. 

ῬοΥΡ  Υἶ5 ἀο ΑΡβί. 4, 19: μικροῦ με παρῆλϑε καὶ τὸ Ἐὐριπίδειον 

παραϑέσϑαι. ὃς τοὺς ἐν Κρήτῃ τοῦ Διὸς προφήτας ἀπέχεσϑαι φησὶ 

διὰ τούτων λέγουσι ὃ; Τι κατὰ τὸν χορὸν πρὸς τὸν Μίνωα “ Φοινικο- 

γενοῦς ν5. 1 παῖ τῆς Τυρίας τοοίο ἀ6]6ὲ Βοίμῖα8. 
γ5. ὃ ἱκατονπτολιέϑρου “αὶ δα Μομδαθ. ἵνπὸ βϑβρὶοῖῦ [ο[.. ΜΆ ]Α]ὰ5 Ρ. 
60. 17: ἡ Κρήτη νῆσος ἥτις εἶχεν ἐν μέσῳ ϑαλάσσης ὑπαρχούσας πό- 
λεις Ἐν: καϑὼς περὶ τῆς αὐτῆς νήσου ἐξέϑετο ὃ σοφώτατος Εὐρι- 

πίδης. ν5. 4-8 δου Ἡὐγούδητι5 (1085. ΠΊΡΡΟοοΟΥ. ν. ἀτρεκέως Ρ. 86: 
καὶ Εὐριπίδης ἐν Κρησὶ (κλεισὶ ἀπίο Βομπεϊοίαμ) φησίν “ἥκω --- 
ἀτρεκεῖς, ἁρμάς". νβ8. 4 προλείπων ῬοΥΡΙι. οὕ. τ 75. Ὧἱ αὐϑιγενὴς] 
αὖϑις εὖνις Ἑποί. δορὸς ῬώΡΙι., δοκοὺς Ετοί., δοχὸς ΒΟΥ 1051. γ8. 6 
στεγανοὺς] τιτανοὺς Ετοί. Χαλύβῳ πελέχει ῬοΥΡΕ.; χαλεποὺς (γν61] χα- 
λεπὰς) πελέκης Ἑτοί, ν8. 7 ταυροδέτῳ ῬονΡ!.,, τορολέτῳ νο] τορολέβω 
ὑγοί,, ι ταυρολέτῳ 16ρ. πρηϑεῖσ᾽ Ῥουρᾶ.; κολληϑεὶς Ἰυγοί. , κόλλῃ 
κρηϑεῖσ᾽ Του ηπιι5. ν8. 8 ἁρμοὺς ῬογρΙ!ι., ἁρμὰς Τγού. Γ, 11 χαὶ 
μὴ νυκτιπόλου ἸΙΌΥΊ, μὴ ἀρίονι ἈΠ οου. βροντὰς οοαά. Μομδο., βρο- 
τὰς οοὗοχ Τρ βιοτὰς ο4., σπονδὰς οἱ. ΠιΟΌΘΟΚΙι5. γϑι 19 δαίτας 

οοαά. Μομδο. γϑβρὶοιῦ Ἡοργ οἰνῖτις 2 Ῥ. 1590: ὠμοφάγους δαῖτας" τοὺς 
τὰ ὠμὰ κρέα μερίξοντας καὶ ἐσθίοντας. νϑ. 18 ὀρείᾳ δᾶδας ο4.., ὁριο- 
δῶδας οοαα., ὀρείῳ δᾷδας 5οΥῖρ581. νβ8. 17 νεκροϑήκη Θο46Χ Μη. 
91. Ναὶ ῬοΙρΡ γεῖο Ἰιαπι δῖ: ΗἩ]ΘΥΟ  τητι5 ἴοπι. ὃ [0]. 86 Α θά. Β481].: 
Μμγῖριο5 τη. γοία Ἰουῖδ ργορἠοίαδ ποη δοἴμηι σαγηνι5 564] οἱ δοοίΐδ Οὐ 5 
αὐρϑδ[γιῖ556. γ6 [67]. 

ΛΑΜΙΑ 

1)6 πἀ6 εἰὰ}1 παπᾶ Ταϊατῖα ἀπ ]δαγιιηΐ ΕΠ] 5] οπι5 τὰ Ἐπιν. Μ 6 (. Ρ. 
71 οὔ 411: αἰτπτπὶ ἀγαϊη δία που {1ἃ ἄἀποθιβ το ΠΟ} 115. ν 6] Ρούϊτιθ. 120. 
560]. ΡΙαι. Ρ. 9650 1: ΖΣίβυλλαι μὲν “γεγόνασι δέκα. ὧν πρώτῃ ὄνομα 
Σαμβήϑη --- δευτέρα δὲ “Λίβυσσα, ἧς μνήμην ἐποιήσατο ἐν τῷ τῆς 
“αμίας προλόγῳ πρΑθϑον ὄνομα δὲ αὐτῆς οὐ πάνυ σαφηνίζουσι. 
1, αοίαμάππι5 [η5{1Π{|1.,.6, 8: β1})) ας εἰθοολλι γ{Ώ1670 {8556 --- δροι]αῊι 
Τηνοαηι,, Ομμ5 λϑωδ, μνίρίαο5 ἤηη Μιαριῖαο ργοοσο. ΟἸΐμ Ἰπιὸ στο] απ ηὶ 
οϑῦ π΄. {τ 914. 

"ΛΙΚΥΜΝΙΟΣ 

1)6. ὐριπηοηΐο πῸη ὁοηρίδί, πο ἀαθῖο τ βρ ον Πδπο ΑἸ] πὶ 
Αὐ. Αν. 1342: λιγνὺς δὲ σῶμα καὶ δόμων περιπτυχὰς καταιϑαλώσῃ 
σου “ικυμνίαις βολαῖς. ἀ0ὴ᾽ “ικυμνίαις 6 51τὸ ΔυὶβίορΠδο5. Δ 4]- 
απ|, ὁὀοίονα Γονίαβθο Τα ΊΡΙ415. σαηΐ νοῦθὰ ὁ Ἰλογιμηῖο Ροὐα. Νοὺ 
ΟΝ 4παὸ ἴῃ. ΟΠ 01115 ἰοραπίαν: ὁ μὲν Καλλίμαχος ,γράφων 
οὕτως ᾿Ἱικυμνίαις βολαῖς φησί “ταύτης τῆς διδασκαλίας οὐ (μέμνης 
ται΄. ἐν δὲ ἐνίοις τῶν σχολικῶν ὑπομνήμασι ταυτὶ γέγραπται, “ ἴσως ὁ 
“ικύμνιος, ἐνεπύρισε τινῶν οἰκίας. ἐν δὲ τοῖς ἐπιγεγραμμένοις ̓ 4πολ- 
λωνίου ταῦτα γέγραπται ὅτι ἡμίφλεκτόν τινα εἰσάγει εἰς τοιοῦτό τι κε- 
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κεραυνωμένον ἀπὸ τῆς περιστάσεως ἐκείνης. εἴη δ᾽ ἂν τοῦ Εὐριπίδου 
μεμνημένος ἀγγέλου τοῦ ἐν τῷ Λικυμνίῳ. λέγει γὰρ ἐπὶ τελευτῆς ἐχκεῖ- 
νος. ἐν “ικυμνίῳ δράματι Εὐριπίδου εἰσήχϑη τις κεραυνοβολούμενος. 
απδὸ ρμᾶγίϊπι σοΥτιιρία βιιηΐ, ραγίϊι ἃ ᾿π ον ΡΥ Οὐ Πτι5. βουρία 4π| ΠῚ 

Του ἷο Τρ άθο ΪΠ11 βοϊγοηί. ἩβυοΠἶπ5. 2 Ῥ. 419: “Ἵικυμνίοις 
βολαῖς" τῶν. ἐν τῷ Εὐριπίδου “ικυμνίῳ μνημονεύοι ἂν ἴσως. κεραυ- 
νοῦται γὰρ ἡ ναῦς κατὰ τὸν ἐκεῖ λόγον. οὐχ ὡς αὐτοῦ τοῦ “ικυμνίου 
τὴς Φωκίδος κατεσκεμμένου (φόκιδος κατεσκεμμένο .. οοα6Χ). 

4710 

φαῦλον ἄκομψον. τὰ μέγιστ᾽ ἀγαϑόν, 
πᾶσαν ἐν ἔργῳ περιτεμνόμενον 
σοφίαν. λέσχης ἀτρίβωνα 

ὈΙοξ. Ι,. 8, 68: ὁ «γοῦν. φαῦλος λέγεται παρ᾽ αὐτῷ (ἰπϊ. ῬΊαΐομθΠ1) 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ. ὡς καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν “Δικυμνίῳ φέρεται ἐπὶ 
τοῦ Ἡρακλέους οὑτωσί “φαῦλον. -- ἀτρίβωνα". ν8. 1 ῬΒοί, ΤιοχΣ. ἢ. 
642, 20: φαῦλον τὸ ἁπλοῦν" καὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ “ικυμνίῳ “ φαῦλον 
-- ἀγαϑόν᾽. ἔοτο οδάοιῃ Εὐγτι. Μ. ρ. 789, 84. Βαϊάα5 ν. εἰδέα οἱ 
φαῦλον. Ἰίθιη 51Πη6 ἴθ] 6 πο 6. ὅ6}:0]. ΡΙαΐ. Ρ. 990 ἃ 86. ῬΙαίαν- 
οἶς Υ. ΜΙΆΥΟΟΠῚ ὁ. 31: τὸν δῆμον --- ῥαϑυμίας ἄπειρον καὶ κατὰ τὸν 
Εὐριπίδειον Ηρακλέα “ φαῦλον - - ἀγαϑόν᾽". 5] ΤΉ ΠΟΥ Ἰάθτη Υ. Οσ:- 
ΤΟΙ. Ὁ. 4. Αποοά. Βδοῖιμι. γ0]. 1 Ρ. 412, 7: φαῦλον --- ἐπὶ δὲ ἀγα- 
ϑοὺῦ Εὐριπίδης ἐν Ἡρακλεῖ ἡ φαῦλον - ἀγαϑόν᾽. γΘΒΡΊΟΙΐ ῬΆγμ., 
ΒΟΚΚ. Ρ. 6, 19 οὐ ρ. 868, 381: ἄκομψον καὶ φαῦλον οἷον κομψείας 
καὶ πανουργίας ἀπηλλαγμένον. ἰέθμι ξοτέαβϑο Γ]Ίαπτιβ Ρ. 84 Α: φαύλῳ 
χαὶ ἀκόμψῳ ϑεατῇ. ΤῸ ὀουτρία βου Ροοΐδθ γοῦρα Ἐπιδί. Π, Ρ. 
1856, 62: 'φαῦλον --- καὶ τὸ ἀγαϑόν, ὡς Εὐριπίδης " φαῦλον κομψὸν 
τάχιστον". ν5. 2 περιταμνόμενον 110]. 

417 

πόνος γάρ, ὡς λέγουσιν, εὐκλείας πατήρ. 

Βίοῦ. ΕἾον. 39, 7: Εὐριπίδης Δικυμνίῳ. “πόνος --- πατήρ᾽. 
ΒΌΡΠΟΟΙΙ ππὰπς νούϑυσῃ {θα Μαχίτητιθ ῬΊαππάοα ΠΝ ποές, νοὶ]. ὅ 
Ρ. 441. 

418 

τὸ τῆς ἀνάγκης οὐ λέγειν ὅσον ξυγόν. 

Θ100. Επ]. 1, 4, 6 Ρ. 156: Εὐριπίδης Δικυμνίῳ (διδύμῳ 110 71). 
ἑτὸ τῆς ---ξυγόν᾽". Ῥονίαϑρθο Πππὸ ν ΘΥΒΊ βροοίαθαί ᾿οχορδῖου ἘΠοτΙ. 
νο]. 3 Ρ. 391: μέλλει" τὸ ϑεῖον δ᾽ ἐστὶ φύσει τοιοῦτον (]. τοιοῦτον φύ- 
σει οχ Ἐπιν. Οὐ. 420). “ τὸ τῆς ἀνάγκης ἰσχυρὸν ξυγόν ". 

419 

Τευϑράντιον δὲ σχῆμα Μυσίας χϑονὸς 
ΘΓορΠαπι5 ΒγΖ. Ρ. 618, 15: Τευϑρανία. Μυσίας πόλις ---- τὸ 

260 



4) 4 ΕΥΕΙΡΙΌΙΘ 

ἐθνικὸν Τευϑράνιος ---- καὶ Τευϑραντιος. Εὐριπίδης “ικυμνίῳ (λι- 
κυμνίᾳ ν6] λημνίᾳ 110 01) ἡ Τευϑράντιον --- χϑονός". 
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δέσποτα κρλδν ον; Βάκχε, Παιὰν [άπολλον εὔλυρε 
Μίδου. δαί. 1,18,6: ᾿μγίρίαο5 ἡ Πομ ηιρῖο ΑΙ ρο!ηοηι 1} 6γηι- 

ψιι6 τ{)11{}1 ἈΡΑΣουας εἰδιί)γ. 6586 δ» α118 δον Δ “ δέσποτα --- εὐλυρε. 

Ἐουίαββο δέσποτα ᾿ φιλόδαφνε Παιὰν Βάκχ᾽ ᾿Ἥπολλον εὔλυρε 16. 

481 
ϑοιάξειν 

ΗβΥ οι. ν. ϑριάξειν, νἱ46. Κορ. ἔν. 425. 

482 

Τ)ομμ θέε ἴ5 τ. ποιημάτων ἴῃ γοϊη. ΗΠ ογοα]. θα. Οχοη. 1 Ρ. 110: 
εν ἕκες,, ΧΩ ᾿Εὐρειπίδῃ ἐ ἕν Νιυσανίῳ φξιμ. «αν νντντου τοῦ καὶ πόλεις 

π- 3υς ΓΕ 6586 παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν Δικυμνίῳ νἱά! ὙΥ̓ 6] οἴκου. 

ΜΕΛΑΝΙΠΠΗ 

Μελάνιππος γ]Π]Ο56. ΒΟΙ ΙΓ ἴῃ τη ηογ 6 ΑἸΡδπο (ον. [πβου.Ψ 
6047) οὐ ἴῃ ΠΠΡΥ15 Ῥ]ουίβατιο ΠΣ 5611 Ῥν, Τὸ Ρ. 466 1). Ἰηδο ἔαουπηΐ 
[πτἴπ|5. {{{11 ἐᾺθα]ὰ 6, ἀαδττχι αἸζοτα ἡ σοφή. «]ίοτα ἡ δεσμῶτις ἃρ- 

-ῬοΠ]αίασν; Ρ]ουΙα 6 ἰατιοα ἰοϑδίθϑ 5} Ποἰζον Μελανίππην Ἰαπαδῃΐ, 
ΠΘΩ 6 ἃ 151πη| ἀΘΟΘ ΘΙ 5]ΠΡῚ]1 ΟῚ τιῦν!π8 δι ἀγδιηδί15. 

ΜΕΔΑΝΙΠΠῊ Η ΣΟΦΗ 

Ορορουῖϑ Οον. Ἡποίς. νο]. 7 Ρ. 1818: ἡ δὲ τῆς σοφῆς Μελανίπ- 
σης αὕτη ἱστορία. “Ἕλληνος τοῦ Διὸς “ἴολος τεχνωϑεὶς ἐκ μὲν τῆς 

Εὐρυδίκης ἕω: Κρηϑέα (Κρήτην 64.) χαὶ Σαλμωνέα καὶ Σίσυ- 
φον Ἔ). ἐκ δὲ τῆς Χείρωνος ϑυγατρὸς Ἵππης κάλλει διαφέρουσαν Με- 
λανίππην. αὐτὸς μὲν οὖν φόνον ποιήσας ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπῆλϑε φυγάς. 
τὴν δὲ Μελανίππην Ποσειδῶν διδύμων παίδων ἐ ἔγκυον ἐποίησεν" ἡ δὲ 
διὰ τὴν τοῦ πατρὸς προσδοκίαν τοὺς γεννηϑέντας εἰς τὴν βούστασιν 
ἔδωχε τῇ τροφῷ ϑεῖναι κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ κατασπείραντος. ὑπὸ δὲ 
τὴν κα! ϑοδὸν τοῦ δυνάστου τὰ βρέφη τινὲς τῶν βουκόλων φυλαττόμενα 
μὲν ὑπὸ τοῦ ταύρου. ϑηλαξόμενα δὲ ὑπὸ μιᾶς τῶν βοῶν ἰδόντες. ὡς 
βουγενὴ τέρατα τῷ βασιλεῖ προσήνεγκαν" ὃ δὲ τῇ τοῦ πατρὸς Ἕλληνος 
γνώμῃ πεισϑεὶς ὁλοκαυτοῦν τὰ βρέφη κρίνας “Μελανίππῃ τῇ ϑυγατρὶ 
προσέταξεν ἐνταφίοις αὐτὰ κοσμῆσαι" ἡ δὲ καὶ τὸν κόσμον αὐτοῖς ἐπέ- 
ϑηκὲ καὶ τὸν λόγον εἰς παραίτησιν ἀβαθηηε φιλότιμον. Το Βἴτ8 
114]. Ἰϑ]ιοί. 9,11 νοὶ]. ὅ Ρ. 855: ἡ ἹΜελανίππη σοφή. τὸ ὁρᾶμα Εὐρι- 
πίδου, ἐπιγέγραπται μὲν σοφή. ὅτι φιλοσοφεῖ καὶ διὰ τοῦτο τοιαύτης 
μητρύς ἐστιν ἵνα μὴ ἀπέίϑανος ῃ ἡ φιλοσοφία" ἔχει δὲ διπλοῦν σχὴμα, 
τὸ μὲν τοῦ ποιητοῦ. τὸ δὲ τοῦ προσώπου τοῦ ἐν τῷ δράματι, τῆς Με- 

Ἔ) χ Πῖβ νουθὴβ σΟμ ΘΟ. ῬΟΒΒῚ5. Βυιῖα5 ΤᾺ} τ] 6. ο586. ἔν. 14. 
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λανέππης. δὲ ΠΙΟΧ Ρ. 856: ἡ δὲ Μελανίππη ἐπαιδεύϑη (ἐπλήσϑη οἱ. 
γί οΚ. ) μὲν ὑπὸ τοῦ “Ποσειδῶνος. γέγονε δὲ ταύτῃ παιδία. ἐξέϑηκε δ᾽ 
αὐτὰ εἰς τὰ τοῦ πατρὸς βουφύρβια' ὃ δὲ πατὴρ ἡγεῖται ᾿ βοὸς εἶναι 
καὶ ὡς τέρας βούλεται κατακαῦσαι" βοηϑοῦσα αὕτη (αὐτὴ Ὑ ο]ο 1.) 
ὴ Μελανίππη ἀποφαίνεσϑαι πειρᾶται ὅτι τέρας οὐδέν ἐστιν. οὕτω τὸ 
δρᾶμα ὅλον ἐσχημάτισται. καὶ ἅμα διδάσκει ἡμᾶς Εὐριπίδης. ὅτι τὸν 
σχηματίζοντα ἐγγυτάτω δεῖ εἶναι τοῦ λῦσαι τὸ σχῆμα μετὰ τῆς ἀσφα- 

λείας τοῦ σχήματος. περιερχομένη γὰρ πάσας αἰτίας τοῦ σῶσαι τὰ παι- 
δία λέγει ἽΝ δὲ παρϑένος φϑαρεῖσα ἐξέϑηκε τὰ παιδία καὶ φοβουμένη 
τὸν πατέρα. σὺ φόνον δράσεις -᾽ σΆΠΊΓΟΥ Ιάοιη Ποῖ. 8, 10 νοἱ]. ὅ 
Ρ. 00 54.: Εὐριπίδης ὃ ποιητὴς ἐν ὅλῳ δράματι λόγον ἐσχηματισμέ. 
νον περαίνει. ἐν τῇ 'Μελανίππῃ τῇ σοφῇ. κακεῖ δὲ τὸ σχῆμα διπλοῦν, 
τὸ μὲν αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ. τὸ δὲ τοῦ ὑποχειμένου προσώπου. τῆς Με- 
λανίππης κτξΕ. Εἰχίτι5. ΓΔ Όα]ὰ 6. οοπεϊηθίαν 115. απᾶὸ ἐγδα! ἩρΊμι5 
ἴα Ὁ. 186: Ποραϊίρρον δα σαδοαυϊί (ρἴογ) δἰ ἦγ ηευιγῖηιοθγίο ἐογιοἰιιδτί. Ηρο 
ἄγδιηα γθβρίοῖ! Ταὐϊδηιβ Οὐ, δὰ ΟὟ, ὁ. 88 Ρ. 182: ΓΜελανίππη τις ἡν 
σοφή" διὰ τοῦτο ταύτην ὃ “Τυσίστρατος ἐδημιούργησεν. ἰΐθιη αὐ ν]46- 
ἴαν ΑΥν. ΤΊιθϑιι. 547: ἐπίτηδες εὑρίσκων λόγους. ὅπου γυνὴ πονηρὰ 
ἐγένετο. Μελανίππας ποιῶν Φαίδρας τε. Νομπιιβ (ἃ ΜΘΙπ ΚΙ ο 1π6]- 
οδἔτι8) Τίοην5. 8, 386: χαὶ σὲ σοφῆς προβέβουλεν ἀειδομένης Μελα- 
νίππης. Τοπίααθ ππὸ τθἔογθπάθμ απο ῬΌΠαΧχ 4. 141 παροὶ: τὰ δ᾽ 
ἔχσκευα πρόσωπα --- Εἰὐίππη (πιο Ἵππη) ἡ Χείρωνος ὑπαλλαττο- 
μένη εἰς ἵππον παρ᾽ Εὐριπίδῃ (οἴ. ἔν. 499). 
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Ζεὺς ὅστις ὁ Ζεύς, οὐ γὰρ οἶδα πλὴν λόγῳ 

[μποίδη. ἴον. ἐτᾶρ'. 41 γ0]. 3. Ῥ. 689: ἐπεὶ καϑ᾽ ἑαυτὸν ὁπόταν δ᾽ 
Εὐριπίδης μηδὲν ἐπειγούσης τῆς χρείας τῶν δραμάτων τὰ δοκοῦντα 
οἵ λέγῃ. ἄκουσον αὐτοῦ τότε παρρησιαζομένου ὃ δρᾷς τὸν ὑψοῦ -- 
ϑεόν᾽ (ἔν. 985) καὶ πάλιν " Ζεὺς ὅστις --- λόγῳ καὶ τὰ τοιαῦτα, αὶ 
κλύων Ροβι λόγῳ ΡΙουῖαπο ΠΠΌΥῚ δάάπῃί. οὐ Α. Ππιβἔητιβ ΜΝ. νοὶ. 
1». 184: ἐν Φρίξῳ ὃ τραγιπός --- ἐν Φιλοκτήτῃ -ἕ ἐν Ἑκχάβῃ “Ζεὺς 
ὅστις, - λόγῳ’. ῬΙαί, Μον. Ρ. 756 Ο: ἀκούεις δὲ δήπου τὸν Εὐριπί- 
δὴν ὡς ἐϑορυβήϑη ποιησάμενος ἀρχὴν τῆς Μελανίππης Ε Ζεὺς γὰρ οἶδα 
πλὴν λόγῳ. μεταλαβὼν δὲ χορὸν ἄλλον ---- ἤλλαξε τὸν στίχον ὡς νῦν 
γέγραπται ᾿ Ζεὺς ὡς --- ὕπο᾽ (ὦ. 184). ΤΟΒΡΙΟΙ ᾿ΑΥΒομαρογαβ ΤΠιοραΐ. 
ΡῬτὸ ΟΠ Ἰδέ. ὁ. 6 Ρ. 28 Ζῆνα γὰρ ὅστις ἐστὶ Ζεύς. οὐκ οἶδεν (Ευυ!- 
Ρ᾽465) πλὴν λόγῳ. ὁ Ζεύς Ἰπιοίαπι, εἶ Ζεύς Παβέϊπαι. Μ. (01 ἣν 
Ζεύς οοά. Ατρ. ) οὗ, Ἐππιν. Ηροτο. [ΠΕ 1268: Ζεὺς δ᾽ ὅστις ὁ Ζεὺς 
πολέμιόν μ᾽ ἐγείνατο. 

484 

Ζεύς. ὡς λέλεκται τῆς ἀληϑείας ὕπο, 
Ἕλλην᾽ ἔτικτεν 

ατορ. ον. ΒΒοίε. νο]. 7 Ρ. 1813: καὶ Εὐριπίδης " Ζεὺς --- ὕπο’ 
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(ν5. 1). οὗτος ὃ στίχος ἐν δυσὶν εὔρηται δράμασιν Εὐριπίδου. ἔν τε 

τῷ λεγομένῳ Πειρίϑῳ (ἔν. 694, 4) καὶ ἐν τῇ σοφῇ [Μιελανίππῃ. --- ἐν 

δὲ τῇ Μελανίππῃ παρεισάγει ταύτην προοιμιαξομένην Ζεὺς το ὐ θεῖς 

χτεν᾽. ν5.1 παροῖ Αὐ. Βδῃ. 1944, τυ] ὅ.980].: [Μελανίππης τῆς σο- 

φῆς ἡ ἀρχή. ἴΐοια ῬΙαΙ. Μον. Ρ. 766 Ο (ν146 ἔν. 488) οἵ βῖπο 8}. πο- 

τη Ηουποροποβ ΠΠιοίι. νο]. 8 ἢ. 484: καὶ Εὐριπίδης “ Ζεὺς ὡς λέ- 

λεχται" ἀναφορά. ᾿ τῆς ἀληϑείας ὕπο’ βεβαίωσις. 

480 

ἢ πρῶτα μὲν τὰ ϑεῖα προυμαντεύσατο 
χρησμοῖσι σαφέσιν ἀστέρων ἐπ᾽ ἀντολαῖς 

ΟἸοιμθηβ. ΑἸοχ. βίγοιη. 1 ρ. 861: μαρτυρεῖ καὶ Εὐριπίδης περὶ 

τῆς Ἱπποῦς ὧδέ πως “ ἣ πρῶτα - ἀντολαῖς". Β΄ Πον ΟΥγ] 5 ὁ. 

Τα]ΐαη. ΓΥ͂ Ρ. 184 Β. ν8. 2 χρησμοῖσιν ἢ δι᾽ ἀστέρων (ν6] ἡ δ᾽ ἀστέ- 
ρων) ἐπανατολάς ΟἸοτηθηβ, οονγοούπμη 6 Οὐγ]ο. Τωοοῦπη ἵππο τοίςα- 

π| 416. ἴῃ ὰπιν. ῬΊΝοΘη. 506. 

480 

τὸν δ᾽ ἀμφὶ βοῦς ῥδιφέντα Βοιωτὸν καλεῖν 
ΘΓΟΡΠαπα5 ΒγΖ. ν. Βοιωτία Ρ. 178, 17 46 Βοροίο: καὶ Εὐριπίδης 

«τὸν --- καλεῖν". βοῦν 1ιῦτ], βοῦς ΜοίποΙκπι5. 601]. Τῦαδῦ, ἴῃ 1)ἸΟΠΥ 8. 

Ῥ. 426 ρΡ. 178, 13: ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔσχεν ὡς διφεὶς ἀμφὶ τοὺς βόας. 

διφϑέντα οἱ. ΝΔ1]οἸκ. 
457 

ΔΑΥιβθορΠδπο5 Πυγϑιβίν. 1124: 
ἐγὼ γυνὴ μέν εἶμι, νοῦς δ᾽ ἔνεστί μοι" 
αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ κακῶς γνώμης ἔχω" 
τοὺς δ᾽ ἐκ πατρός τε καὶ γεραιτέρων λόγους 
πολλοὺς ἀκούσασ᾽ οὐ μεμούσωμαι κακῶς. 

Ξ'61Π101. 46 νβ. 1195 αὐπποίδη!: ὁ στίχος (οἵ στίχοι Τ᾽ αϊ.) ἐκ σοφῆς ΜΜε- 
λανίππης Εὐριπίδου. ιάοπίαν αὐπαιίπον. νϑυβιιθ ἈΠ] ἃπὶ ἀθϑυπηρίῖ 
0586 οχ προ δας δά οὀχοιηρίαηι ᾿παϊπ5 ροθίδο οι ΡΟΒΙθ]. γ5. 1 
μοῦσα δ᾽ ἔστι μοι βα 1445 ν. μουσωϑῆναι. αποά ργεδοίογοθαΐς ῬΟΥΒΟΠΊΙΒ. 

488 
κοὐκ ἐμὸς ὁ μῦϑος, ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα, 
ὡς οὐρανός τε γαῖά τ᾿ ἠν μορφὴ μία" 
ἐπεὶ δ᾽ ἐχωρίσϑησαν ἀλλήλων δίχα, 
τίκτουσι πάντα κἀνέδωκαν εἰς φάος, 

δένδρη, πετεινά, ϑῆρας οὖς ὃ᾽ ἅλμη τρέφειν 

γένος τε ϑνητῶν. 
Ἰῖοηγ5. ΗΔ]. ἘΝΠοί. 9, 11 νο]. ὅ ρ. 356: ὁμολογεῖ οὖν ({λιν.) τὴν 

διδασκαλίαν τὴν ἀρχαίαν διὰ τῆς ΜΜελανίππης " καὶ οὐκ ἐμὸς ---- μία’ 
(ν5. 1 οἱ 3). νϑ. 3--6 πάθοι Ἰιοά. Κ51ο..1.,. 7. (αποπὶ Ἰοοι γορουϊ 
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Ἰλαβορῖια Ῥυδορ. ἔλιδῃρ. γ». 30. 1)): ἔοικε δὲ περὶ τῆς τῶν ὄλων φύσεως 
οὐδ᾽ Εὐριπίδης διαφωνεῖν τοῖς προειρημένοις. μαϑητὴς ὧν ᾿“ναξαγόρου 
τοῦ φυσικοῦ: ἐν γὰρ τῇ Μελανίππῃ (Μεναλίππῃ Ἰὔτι50}., 46 ἃ 
κΩΣ ἰρίανα οἵ, Οἱ, ἸΚ οἴ ππι5 ὅρος. Οποιιδίοὶ, αὐ. Ρ. 86 54.) τέϑησιν οὕτως 
“ὡς --- ϑνητῶν᾽. γ5. 1 κοροίῖ! Το Ίοηγ5. Πα]. Ἰθμοι 8. 10 νο]. ὅ γ. 
801 : φησὶ γὰρ ἡ Μελανίππη καὶ οὐκ ἐμὸς -- πάρα᾽. γΟΒΡΊΟΙ ῬΊ]αίο 
ὥγΡο8. Ρ. 177 ΑἹ ἡ μέν μοι ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριπίδου 
ἹΜΜελανίππην οὐ γὰρ ἐμὸς ὁ αὖϑος. ἀλλὰ Φαίδρου τοῦδε. οἵ. ΑὐἸ5Ε14. 
νο]. 3 Ρ. 41: καὶ μὴν οὐκ ἐμὸς ὁ μῦϑος. ἔφη ὃ Πλάτων τὸ τοῦ Εὐρι- 
πίδου προσπαίζων (ααῖθιι5 νου 15 Τρ. ΗΙΡΡ. 852 γϑβρίοὶ [4180 βία- 
{πὶ ϑ9}0]. Ρ- 898). ΡΙα. Μὸν. Ρ. 661 Α: οὐκ ἐμός. εἶπεν. ὃ μῦϑος. 
ἀλλ᾽ οὑτοσὶ Φίλων χτξ. Ταϊΐδπιι5 Ρ. 399 Ο: οὐκ ἐμὸς ὁ 0 λόγος οὗτός 
ἐστιν. ἀλλὰ τοῦ ϑεοῦ. ΑὐἹβε!. ν 0]. 1 Ρ. 116 54.: καίτοι τοῦτό γε οὐκ 
ἐμὸς ὁ λόγος. ἀλλ᾽ ἡ πόλις αὐτὴ συνομολογεῖ. Ηον. 8ὅ.α(. 3, 3, 3: π66 
γηθιι5 Πῖσ 56 710 6δί. 86 χα ργασοορίὶί (ὐ δ] 5. γιιδίϊοιιδ αὐηον πεῖς 8α- 
»ίθη8 ογαβϑαφιο Μίμογυα. οἵ, Ἐπαν, ΣΙ. 516: λόγος γάρ ἐστιν οὐκ 
ἐμός. σοφῶν δ᾽ ἔπος. ν5. 3--4 ἀρροιὶξ "Τ᾽ Ζοίζος χορ. Π. Ρ. 41, 18, 
αὶ πῶς οὐρανός ν5. 3 Ἰορίταν. Ἡπης Ἰοοιη Βρθοίανο νἹἀθίαν ΑΥἹ ἰδοῦ. 
Ῥοοί. ὁ. 15 Ρ. 1454 ἃ 81: παράδειγμα -- τοῦ ἀπρεποῦς καὶ μὴ ἁρμότ- 
τοντος --- ἡ τῆς Μελανίππης δῆσις. 
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ΠΊοηΥ5. ΗΔ]. ἩΠοί. 8, 10 νο]. ὅ ᾿ 801: ὃ μὲν πρρερον σχημα- 
τισμὸς οὗτος" ὁ δὲ τῆς ἹΜελανίππτης " τίς τὰ παιδία ἐξέϑηκεν εἰς τὰ 
τοῦ πατρὸς βουφόρβια:’ 1514. 9.11 γὸ]..6 Ῥ. 865:54.: περιερχομένη 
γὰρ πάσας αἰτίας τοῦ σῶσαι ΑΘ λέγει (Δ ΟΙΔὨΙΡΡο) " εἰ δὲ παρ- 
ϑένος φϑαρεῖσα ἐξέϑηκε τὰ παιδία καὶ φοβουμένη τὸν πατέρα. σὺ φό- 
γον δράσεις -᾿ ρ88 Ρορίδθ γοῦθὰ ΓΟ αΟΥΘ ΥἹΧ Π]οοί, ΔΜΔΘΒΙΥ ἰθιη- 
Ρίανι: εἰ δὲ παρϑένος φϑαρεῖσά τις τὰ παιδί᾽ ἐξέϑηκεν εἰς βουφόρ- 
βια φοβουμένη τὸν πατέρα. σὺ δράσεις φόνον ; 

490 

δικαιοσύνας τὸ χρύσεον πρόσωπον 

Αὐιϑίοί. ἘΠ. ΝΊοομπι. ὅ, 2 Ῥ».- 1129 Ὀ 28: κρατίστη τῶν ὄὀφετῶν 
εἶναι δοκεῖ ἡ δικαιοσύνη καὶ οὔϑ᾽ ἕσπερος οὐϑ᾽ ἑῷος οὕτω ϑαυμαστός. 
πα] ΠΟ] ΟῚ σοάἸο5 Ῥαυῖβ. [84 ἃὉ Οβαπηο ἴῃ ὙΥ ΟΙΗΙ Αμ8]. νοὶ. .3}. 
588 οαἀϊίαηι: τοῦτο ἐκ τῆς Εὐριπίδου ΘΟΡῊΣ 'Μελανίππης" λέγει γὰρ ἐν 
αὐτῇ " δικαιοσύνης τὸ χρύσεον πρόσωπον᾽. Ρτὸ τὸ χρύσεον ἃ]ζον οοὔοχ 
Ῥασυίβιπιτιβ 9093 τηλαυγὲς χρυσοῦν ρτδοθοί, 01] τηλαυγὲς 6 ῬΙπάΑΥΙ 
ΟἹ. 6. 4 ᾿πτηϊχίπηη 6556 τοοῖθ ἱπάϊοαί Μ μη  ςπιβ  τΙάθυη Αὐϑιοί 5 
ΟΡ6 Ετιρι ἄθαμῃ Ἰοοθτη δῖ. πιρ οί γϑβϑέϊξαι: 

δικαιοσύνας τὸ χρύσεον πρύσωπον" 
οὔϑ᾽ ἕσπερος οὔϑ᾽ ἑῷος οὕτω 

ϑαυμαστός. 

Αὐϊβίοί!β νϑϑυϊρία Ἰορὶὶ Ῥ]οίϊητι5 Ρ. 58 Ὁ: καλὸν τὸ τῆς δικαιοσύνης 
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χαὶ σωφροσύνης πρόσωπον καὶ οὔτε ἕσπερος οὔτε ἑῷος οὕτω καλα. 
ΘΧίΓΘμΪ5 γΘΥθ 15. παν δυιοίον ᾿ΕἸΠΙΔΡΙΟΗ 5 ἀἸΔΙορῚ ἴῃ ΔΟΙΟο5 εἰ Κα- 
ἐγαϊί5 νο]. 1Χ, 3 ν. 179: καὶ οὔϑ᾽ ἕσπερος οὔϑ᾽ ἕῷος οὕτω ϑαυμαστὸς 
ὡς ἡμῖν ἐκεῖνος τῷ τότε παρανατέταλκε. ἘοΥτηᾶ δικαιοσύνας ἀοβθοίιν 
Αἰβόπδαοὸ ΧΙ Ρ. 846 Β,ι αποιὴ Ἰοοθπμ αἰζα]πητι5 ἴῃ 00}. ἔτ. 11. 

491 

ὄμνυμι δ᾽ ἱερὸν αἰϑέρ᾽, οἴκησιν Ζιός 
ΑΥὐ, Βδπ. 100 οὗ 311, α105 Ἰοθοβ αἰξζα]ιτηιι {1 45. ὅθ]. Αὐς 

δα. 100: αἰϑέρα Διός) Εὐριπίδου ἐκ Μελανίππης “ὄμνυμι δ᾽ 
Διός". αΌΙ ἐκ Μελανίππης Σοφοκλέους (οπῖθ5ο Εὐριπίδου) οὐ. ἐπε ἢ 
εἰς τὴν Μελανίππην «Σοφοκλῆς οοαοχ Μοαι|ο]., ΡΓΟθΑΒΠΙ ον. ἐκ Με- 
λανίππὴς σοφῆς ΒοΥρΡΊον, 'υάαβ ν. πυϑδκεχινδυνευ μένον: Εὐριπίδης 
᾿ ὄμνυμι δ᾽ .-- Ἅιός᾽. αὐταῦ ποὺ νοῦϑα Ἰουνίου τηπίαίο Ατ. ΤΉ ρμι: 
272: ὄμνυμι τοίνυν αἰϑέρ᾽ οἴκησιν Διός. αϊ Κ΄ομο]1α: ἐκ τῆς ΜΜελα- 
νίππης Εὐριπίδου. 
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Ηγρίπι5 Ῥοοί. Αβίυ, 3, 18 ρΡ. 468: Αμηῖρία65 αμίοηι ἴῃ Ποηαἰΐρρα 
Πίρροη (ὑμίγορῖς (ϑηίαιγὶ πίϊαηι Τ᾽ μοίῖη απίθα ἀαρροίαίαγη αἰοῖί, χιαδ οιίηι 
αἴογοίμγ ἴηι πιορίθ ΠΡ Ιο οἱ δίμαίζμ)ι 1... νϑηαγαῖο ἡνασϊηιην ἤαϑογοί, ψιοααηι 
(οηῖροῦ 6 αὖ Αθοῖο ΠοΙϊοηῖδ ἢ] ]ουῖδ πδροίθ ρογϑιαδαηι σοη Ορῖ586, Οιηι- 
χιο Ἰαπι ραγίι8 αρρτορίηηιαγεοί, ργΟ[ρῖ556 τη δϊυαηι. ---- ΠΙαφι6 οπηὶ ρα- 
γ0η,}5 Θαῆιὶ ρ67 56 67) 6.47), ΟἸϊΟΤίν.7) ἡ{Ππ ροί556 α αἰδογηιν ροίοδίαία ἢ6 ραγ1οη}8 
α΄ ραγοηία σοηϑριοογοίμγ. ψιαθ αθογηη τυοϊιίαίθ ροδίχιαηιν ρδρογίΐ, 10 

ὀφιαηι σοηυοῦϑα Ἰμίου αδίγα 68. σοηϑίϊμία. σΠΏΠΠΡΟΥ ᾿υγαἰοϑίῃ. (Οαἰαδί. 
1.8: Εὐριπίδης δὲ φησὶ Μελανίππην (φησὶν ἐν Μελανίππῃ Ἵππην 
οἱ. 410 Κ.) εἶναι τὴν τοῦ Χείρωνος ϑυγατέρα. ὑπ᾽ Αἰόλου δὲ ἀπατη- 
ϑεῖσαν φϑαρῆναι κτξ. ὅ9Π0]. 1α. Αὐδιὶ Ρ. 89: Τιωήρίος αϊοὶί ορπα- 
ἐρρθη (ἡ μγογῖβ ἤἰϊαηι 6586, χμαθ οοηιργόδδα. σγανίάα ργοζισίί ἦι Ῥοϊοη 
γηιοτίοη οἱ εἰμι ὦ ραΐίγ 6. ΘΟη. 97 6 θη εἶ {Π]}ηλ60γ 6... αἰοογι ηιῖ5 ογ 1 0γ ἴα Φ0Ή- 

νόγϑα ἴηι ὀχιμηιν αἱ αδίγα ἐοηϑοοηἶ. Τ᾽ ΟἹ] οἷα φοδδὴν ἃ » 14] ΘΧΒΙρυλπητιδ 
Ρ. 405. 

ΜΕΔΑΝΙΤ ΤῊ ΔΈ ΣΜΕΟΕΝΣ 

Ἡγρίμι5 [Ὧ}. 186: Π͵οϊαρίρροη Π βηιοη 5 Ὁ) Πίϊαηι δἴυθ Αθοῖϊ, κί αἰϊὶ 
ρορίαο αἰϊσιηί, [ΟΥ̓ πιοϑδϑίηιαηι Νορίμγιδ δΟη 07, 6551, οαΣ χα ργοογοαυϊί ΠΠ105 
05. μοῦ ἐπὶ 1) 6δηιολ65 γ6501586,, ΠοΙαπίρρονι οασασοαυϊί οἱ ἴγι ἡιιγεηιογεο 
εοποίμδι!, οὶ οἴει αἰχμ6 ροίμηι Θαϊγιίν ρ»αοϑίαγὶ ἐι851,, τη αρίο5 απίθηι 

[ἐγ ργοϊοῖ, χη ομηι ΡγοἹοοΠ] 658θηΐ, νασοα ἰαοίαη5 νοηΐοραί αεἰ ἡη[αηί6 5 οἱ 
μρογα ργαθδίαναί. σχιρί οἰ αγηιοηίαγῖϊ υἱαϊβϑοηί,, [οἰ 605. μί φαποα- 
γϑη!. ἵπίογῖηι Ἰοίαροηίιδ γ6ὼΣ ]οαγίαθ α ἐοηΐμγε Τπθαρο ρμοίοίγαι, κεἰ εἰμὶ 

Ἔ) Ἤοο ποϊηθηὴ οχ Μοϊδηίρρδθ οοσποιηΐηο δεσμῶτις οὐἱρίποπι ατιχῖβδ6 
ὸ ἀρργωνδύμμη ο5856 νἱἀούιγ᾽. ΜΑΟΝΕΙΝ. Τογύαϑβο ἩΥρίπιιβ τιμὴ ἴῃ 
ναοῦ ΘΧΘΙΉΡΙΑΥῚ ἱπνθηϊβϑοῦ περὶ Μελανίππης τῆς δεσμωτιδος, πἶπο 
Ἰ)οβιηοῦθ. ΠΠΙατὴ οὐ ΠηΧΊ, 
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ἐϑογος ργοογοανοί αὐ γόσηο ὁοάογοι Ἔν). ἡΠα Πηιθη 5. τε {{{ ἀαἱ ρμαδίογοδ, τί 

ἱμ [απίοηι αἰϊχιιόηι ἐρΠ αρομί, χηθηι γορὶ δείίον οί. ψιῖὶ ηιϊβογ μη αἰἰ05 ἴη- 

νοπίος. δα γορὶ οίαρομίο ργὸο δεῖς διιρροδιῖ. ροδίοα αμίοηι Τπδαηο οα 

Μοείαρονίο ρμορογὶΐ ἀποδ. οηὶ απίοηι ͵οίαροηίιδ Ρ»ΊΟΡ 5. υαϊαδ ἀπιαγ οί, 
ψιιοα Γογηιοδιδϑδίηυϊ οβϑοηί. Ἵ)]ιοαηο ψιαονοίγαί μὲ 605 10] γ 6. οἱ ἰδ διεῖ8 γ6- 
φηιη δογυαγοί. αἰἶο5 αὐνοποναί μι Ἰοίαρονγίι5 οαῖγοί ααἱ Μήαπανι Ἤοία- 
»οπίϊπαηι αὐ βαογίηι Κασϊομηι. Τηδαηο οὐσοαδίοποηι παοία ἱπαϊοαί {118 
διεῖς 605 (Οἷ5 οἷ. ΘΠ οὔ ου) δηρροδίϊος ῥΡΊΟΡ 5. 6586: 1αφμ6 διηι ἴηι νϑηα- 
ἐϊοηθηι οαϊογῖμί, 605 Οἰἰγῖ5 ἱμίον οἷ. 1{Π ατιίθηι ηναίγ δ ἡιοηῖίι σιίηι ἴηι 
ηιορίοηι οαϊβδομί, ργαοίϊιηι ἴγι67) 86. σοηιηιδογηί. Νορίμηο αίθηι αὐαἰζι- 
ναπίο Νορίιγὶ ΠΠ υἱοογιηί οἱ 605 ἵημίον [ οογηί. φιογμηι ΘΟ ΡΟ δῆ ἴηι 
γορίαηι αἰϊαία ὁ5ϑθηΐ, Τἠθαηο ον 0 νυορηαίογῖο 56. τηι6γ [6ο[. το γ.68. απίοηι 
Βοδοίιι οἱ Αδοῖιι5 ααἱ ραδίογος μὐὶ οαμεαί ογαηπέ σοη[ιρογί. ἐνὶ Νορίιι- 
158. εἷξ ἱπαϊοαί 6: 86 6586 παίο8 δἰ ηναίγθηι ἴῃ οιδίοαϊα ἱοηπ6} 1. ψιῖ ααἱ 1)68- 
ηιογίοηι ρον υθ)ι6 γι διηιχιο ἡμίον [ὁοογιγί οἱ ηναίγοηι σμδίοαϊα 67 αὙμηί : 
εἰὶ Νεορίιιι5 ᾿μηιθηὶ γΟβίϊ. δαρηιὶ Πἰ ρον ἀμαογιί ἴγι Ἰοαγίαηι αὐ Ἠδία- 
»οπίμηι γϑηθηι οἱ ἱπιαϊσαρί οἱ ρογβαϊαηι ΤἼδαπιιδ. ροϑί ψμαθ φοίαροπέιδ 
ἀμαῖξ εοπίισίο Π]οϊαρῖρρολ δοδῳιο βἰϑὶ ἢ]ο5 αὐορίαυϊί, φιεῖὶ ἦη γοροηίϊαα 
θα: 80 ποριῖθ φΟΠ Ἰἀθγηί Βοδοίι5 Βοθοίϊαηι, Αθοίμδ «Αφοίϊαηι. ἔρίρυ. 
Ογπῖο. ΑπέΠ0]. Ῥα!]. ὃ, 16: Ἅἴολε χαὶ Βοιωτέ. “σοφὸν φιλομήτορα 
μόχϑον πρήξατε. μητέρ᾽ ξὴν δυόμενοι ϑανάτου" τοὔνεκα γὰρ. καὶ (ον. 
καλοί τε) πεφήνατε [χ]άλκιμοι ἄνδρες. ὃς μὲν ἀπ᾽ Αἰολίης. ὃς δ᾽ ἀπὸ 
Βοιοτίης. απο ΘΡ᾿Βτατηπιδίθ οοΙθρυδηΐαν. “Αἴολος καὶ Βοιωτὸς Ποσει- 
δῶνος παῖδες δυόμενοι ἐκ δεσμῶν τὴν μητέρα Μελανίππην. ΘΠ ΔΡΟΥΙ 
Ρ- 260 ἀΘ Μοίαρομπίϊο ΑἸΒΒΘΥΘΗΒ: ἐνταῦϑα δὲ χαὶ τὸν “Μετάποντον 
μυϑεύουσι καὶ τὴν Μελανίππην τὴν δεσμῶτιν καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς 

Βοιωτόν. 
499 

Χ » -» Ἁ Ἁ 

σὺν τῷ ϑεῷ χρὴ τοὺς σοφοὺς ἀναστρέφειν 
βουλεύματ᾽ ἀεὶ πρὸς τὸ χρησιμώτερον. 

Οὐΐου ΕἾον. 6, ὃ Ρ. 47, 1: ἐκ Μελανίππης δεσμώτιδος Εὐριπί- 
δου. “σὺν -- χρησιμώτερον". ν5. 1 ἀνατρέφειν οοά., ἀναστρέφειν 
Ομ Ι ἀθυτῃ. 

494 

ἴστω δ᾽ ἄφρων ὧν ὅστις ἄτεκνος ὧν τὸ πρὶν 
παῖδας ϑυραίους εἰς δόμους ἐκτήσατο. 
τὴν μοῖραν εἰς τὸ μὴ χρεὼν παραστρέφων" 
ᾧ γὰρ ϑεοὶ διδῶσι μὴ φῦναι τέκνα, 
οὐ χρὴ γοᾶσϑαι πρὸς τὸ ϑεῖον, ἀλλ᾽ ἐᾶν. ὃ 

Θίοῦ. ΕἼον. 76, 10: Εὐριπίδου Μἥελανίππη. “ἴστω δ᾽ --- ἐᾶν᾽. 

Ἔ) ΤΑΡΥΪ εξ γόσηο οοάογοί. ἘΠουῖδ556 Ἰθρϑηάιμη πίδὲ δὲνὲ {ἰδ 6))05 ργΌΟΥ δα- 
γεδΐ, τιὰὲ γόφηο οοαεγοέ. 
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νΒ8. 4 ᾧ] ὡς Α. δέδωσι ΠΌΥῚ, διδῶσι ΜΔ δ. φῦσαι οἱ. Μαιῖδο. 
ν5. ὃ χρὴ γκαλεῖσϑαι οα., χρὴ τλεῖσϑαι Α, χρὴ γλεῖσϑαι ΜΥτμηα., 
γοᾶσϑαι 5ογῖρ51. Πιοσὰτῃ δτι τοις! Δα  ΐδο. 

40 

ἀνδρῶν δὲ πολλοὶ τοῦ γέλωτος οὕνεκα 
ἀσκοῦσι χάριτας κερτόμους: ἐγὼ δέ πως 
μισῶ γελοίους, οἵτινες σοφῶν πέρι 
ἀχάλιν᾽ ἔχουσι στόματα, κείς ἀνδρῶν μὲν οὐ 
τελοῦσιν ἀριϑμόν, ἐν γέλωτι δ᾽ εὐπρεπεῖς τ 
οἰκοῦσιν οἴκους καὶ τὰ ναυστολούμενα 
ἔσω δόμων σώζουσι 

ΑἸι. ΧΤΙΥ͂ ρ. 618 Ὁ: καὶ Εὐριπίδης δ᾽ ἐν τῇ δεσμώτιδι «ελα- 
νίππίῃ ἔφη ᾿ ἀνδρῶν --- σώζουσι". οἵ. Επδῦ, Οά. Ρ. 1887,1: ὃ καλὸς 
Εὐριπίδης ἐν τῷ “ οὲ γέλωτος εἵνεκα ἀσκοῦσι χάριτας κερτόμους. εὐπρε- 

πεῖς ὄντες ἐν γέλωτι". γ5. ὃ μὲν ἐπὶ σοφῶν γ],, τι εἴ τι σοφῶν ΑΒ, 
τι ἔτι σοφῶν Εὰ οἵη. Οὐ, βουῦῖρ51 σοφῶν πέρι. ν5. 4 κεὶς ΡΥΊΙ,, καὶ εἰς 
ΑΒΟ. νϑ5. ὅ εὐτρεπεῖς Μοϊποικίαβ. νβ. 6 οἰκοῦσι δ᾽ οἴκους ἀπίο Μοϊ- 
ΠοἸκῖπιπι. ν5. 7 σώζουσι] κομίξουσι ( βΒιρογδοτιρίο σώζουσι. 

490 
ἄλγιστόν ἐστι ϑῆλυ μισηϑὲν γένος" 
αἷ γὰρ σφαλεῖσαι ταῖσιν οὐκ ἐσφαλμέναις 
αἶσχος γυναιξὶ καὶ κεκοίνωνται ψόγον 
ταῖς οὐ κακαῖσιν αἵ κακαί: τὰ δ᾽ εἰς γάμους 
οὐδὲν δοκοῦσιν ὑγιὲς ἀνδράσιν φρονεῖν. 5 

Β(ο}. ΕἾἼον. 69, 19: Εὐριπίδου Μελανίππη. " ἄλγιστόν --- φρο- 
νεῖν. ν5. 2 σφαλεῖσι να. Τιοοσ ππὸ γϑίουθη πὴ 556 ἀοοοί 
ἔν, 497. 

497 
τῆς μὲν κακῆς κάκιον οὐδὲν γίγνεται 
γυναικός, ἐσθλῆς δ᾽ οὐδὲν εἰς ὑπερβολὴν 
πέφυκ᾽ ἄμεινον: διαφέρουσι δ᾽ αἱ φύσεις. 

Κ510}ν. ἘἼον. 69, 11: Πυριπίδου Μελανίππη. “τῆς μὲν ---- φύσεις". 
ῬοΡΠνΎ 5 ἴῃ Ἐ.86}. Ῥε. Ἐ'. Ρ- 466}: Εὐριπίδης δὲ ἐν 'Μελανίππῃ 
(μελανίππω ΠΡΥῚ ΡΙον απ) τῇ δεσμώτιδι " τῆς μὲν --- φύσεις". νϑ5. Ι 
οὐδὲν] ἔονί, οὐχὶ νο] οὔτι 165. γένεται Ἐλα50}. οὐ δίορθδοι Μ. νβ. ὃ δ᾽ 
αἵ] δ᾽ αὐ δίορδοϊ Μ. 

498 
Αἴ. ΧΤΙ ὑ. 698 Ὦ: ὠνομάσϑη δ᾽ ἡ Σῖρις. ὡς μὲν Τίμαιος φησὶ 

καὶ Εὐριπίδης ἐν δεσμώτιδι (ἢ αὐάιηῦ ΠΠ0ν1) ΜΜελανίππῃ., απὸ γυναι- 
κύς τινος Σίριδος. 
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499 

τίσασϑε τήνδε: καὶ γὰρ ἐντεῦϑεν νοσεῖ 
τὰ τῶν γυναικῶν" οἵ μὲν ἢ παίδων πέρι 
ἢ συγγενείας οὕνεκ᾽ οὐκ ἀπώλεσαν 
κακὴν λαβόντες" εἶτα τοῦτο τἄδικον 
πολλαῖς ὑπερρύηκε καὶ χωρεῖ πρόσω. ὅ 
ὥστ᾽ ἐξίτηλος ἁρετὴ καϑίσταται. 

δ(οΡ. ΕἼον. 74,6: Εὐριπίδου [Μελανίππη. “ἡ τίσασϑε -- καϑίστα- 
τοῦ. ὙΒ. 1 ἐνταυϑοῖ ΠῸνῚ, ἐντεῦϑεν Ἐ]τη5]οἶτι5. νβ. 8 οὔνεκ᾽]. εἵνεκ᾽ 
Α. νβ. 4 δ᾽ οὐ τότ᾽ ἄδικον ΠΡ ΥῚ, τοῦτο τἄδικον Ῥογβομιι, δ᾽ ὧδε τά- 
δικον ἘΠ]Ι5]οτι5. ν5. 6 ὡς ἐξίτηλος ἡ ἀρετὴ ἃπίο Ἡ  πεῖρ μς 

οὐ 

πλὴν τῆς τεκούσης ϑῆλυ πᾶν μισῶ γένος. 
5100. ΕἾον. 78, 10: Εὐριπίδου Μελανίππης. ᾿ πλὴν - γένος". 

501 

μάτην ἄρ᾽ εἰς γυναῖκας ἐξ ἀνδρῶν ψόγος 
ψάλλει, κενὸν τόξευμα. καὶ κακῶς λέγει" 
αἱ δ᾽ εἴσ᾽ ἀμείνους ἀρσένων. ἐγὼ λέγω. 

γῆ ἔπι. ἴῃ ΥΥ δϑίθυτη. Βιογρ. Ρ. 186, 7: ἐν “ον τῇ Μελανίππῃ 
(μεναλίτπῃ οοάοχ Ῥαυ15.) περὶ ἀὐτῶν τάδὲ φησί “ μάτην -- λέγω’ καὶ 
τὰ ἑξῆς. ν8. 8 εἰς ΠΡυῚ, εἴσ᾽ Τὲοββῖρημο]. πιὸχ ἐμῷ λόγῳ οἱ. ΕὙΤ2- 
56 Πἶπ|5, πηϑ] τὴ ἢ ἐγὼ λέγω (ε΄. βόορῃ. ΕἸ. 888). 

902 

ὅστις δ᾽ ἄμικτον πατέρ᾽ ἔχει νεανίας 
στυγνόν τ᾽ ἐν οἴκοις. μεγάλα κέχτηται κακά. 

τοῦ. ΕἼοΥ. 88, ὃ: Εὐριπίδου Μελανίππη. “ ὅστις --- κακα΄. ν5.1 
ἀμείλικτον ἸιΌγ], ἄμεικτον ἩΔΕΠ. ᾿ 

508 

γάμους δ᾽ ὅσοι σπεύδουσι μὴ πεπρωμένους. 
μάτην πονοῦσιν: ἡ δὲ τῷ χρεὼν πόσει 
μένουσα κἀσπούδαστος ἦλϑεν εἰς δόμους. 

Κ΄ἴ00. ΕἼον. 70. 1: Εὐριπίδου "Μελανίππης. γάμους --- δόμους : 
ν5. 1 ὅσαι οἷ. Βουβ ίυϑ. σπεύδουσι] παιδεύουσι Α. ν5. ὃ τῷ ΜΥ πη. 
γο55., τὼ Α, τὸ ἃ]. νβ. ὃ μέλλουσα οἱ. ΕἸΧΙα8. 

904 

ὅσοι γαμοῦσι δ᾽ ἢ γένει κρείσσους γάμους 
ἢ πολλὰ χρήματ᾽, οὐκ ἐπίστανται γαμεῖν" 
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τὰ τῆς γυναικὸς γὰρ χρατοῦντ᾽ ἐν δώμασι 
δουλοῖ τὸν ἄνδρα. κοὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐλεύϑερος. 
πλοῦτος δ᾽ ἐπακτὸς ἐκ γυναικείων γάμων ὅ 

ἀνόνητος" αἵ γὰρ διαλύσεις οὐ ῥάδιαι. 

Θι0Ὁ. ΕἸον. 70, 4: τοῦ αὐτοῦ (50. Εὐρ. Μελανίππη. «ὅσοι --- δά- 

διαι᾽. ν5.1 δ᾽ Ὶ] δὴ ΜΥΙπά. ν5. ὃ ἐν “δώμασι ἐν τοῖς δώμασι ΑΜΥΙπα., 
ἐογίαββο ἐν τοῖς δόμοις 165. ν5. 6 οὐ Δαα!ά!: ΒΚ οα]Π ρου. 

ὅ0Ὁ 

μετρίων λέκτρων, μετρίων δὲ γάμων 
μετὰ σωφροσύνης 
κῦρσαι ϑνητοῖσιν ἄριστον. 

στο}. ΕἾο». 72, 13: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) Μελανίππης. “ μετρίων 
- ἀριστον᾽. ν8. 1 μέτριον λέκτρων Α. δὲ] γε Μ΄, τὲ ΒοΥΓΙΡΒΘΥΙΠΙ. 

506 
ὦ τέκνον, ἀνθρώποισιν ἔστιν οἷς βίος 
ὃ μικρὸς εὔκρας ἐγένεϑ'᾽, οἷς δ᾽ ΟΥ ΤΡ. κακόν. 

ΠΗ ΕἼον. 94,1: Εὐριπίδου ΜΜελανίππη. “ὦ --- κακόν’ νβ. 3 
εὔκρατος Π|Ρν1, εὔκρας ά]οἸκ. ἐγένετο δ᾽ Τἴῦτ!, ἐγένεϑ᾽ οἷς "᾿ Ρου- 
505. ὄγκος] ὄγδοος Α. 

507 
τὰ τυγχάνοντα δ᾽ ὅστις εὖ φέρει βροτῶν, 
σοφὸν νομίζω σωφρονεῖν τ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. 

5τοΡ. ΕἼον. 108, 24: Εὐριπίδου “Μελανίππης. “τὰ --- δοκεῖ. 
ῬΙαι. Μου. Ρ- 116 Ἐ: καὶ ὁ Εὐριπίδης “ὅστις δ᾽ ἀνάγκῃ τὸ ἐπίσταται’ 
(ἔν. 956) καὶ ἐν ἄλλοις τὰ --- δοκεῖ. ν5. 1 τυγχάνοντα] προσπεσόντα 
ΡΙπί. τνβ. 3 σοφὸν νομίζω] ἄριστος εἶναι ῬΊαί. τ ἐμοὶ] τέ μοι ῬΤαί. 
(τη οχίγοιηῖθ νου θ]5. οἵ, ἔπαν. Μά. 884: νῦν οὖν ἐπαινῶ σωφρονεῖν 
τέ μοι δοκεῖς. 

508 
δοκεῖτε πηδᾶν τἀδικήματ᾽ εἰς ϑεοὺς 
πτεροῖσι. κἄπειτ᾽ ἐν Ζιὸς δέλτου πτυχαῖς 
γράφειν τιν᾽ αὐτά, Ζῆνα δ᾽ εἰσορῶντά νιν 
ϑνητοῖς δικάζειν; οὐδ᾽ ὁ πᾶς ἂν οὐρανὸς 

“Διὸς γράφοντος τὰς βροτῶν ἁμαρτίας ὕ 
ἐξαρκέσειεν οὐδ᾽ ἐκεῖνος ἂν σκοπῶν 
πέμπειν ἑκάστῳ ξημίαν: ἀλλ᾽ ἡ Δίκη 
ἐνταῦϑά ποὔστιν ἐγγύς. εἰ βούλεσϑ'᾽ ὁρᾶν. 

ΒΌΟΡ. 100]. Ι, ὃ, 14 Ρ. 108: Εὐριπίδης 'Μελανίππῃ. ὁ δοκεῖτε --- 
ὁρᾶν". ν5. 4 ὁπωσοῦν νοὶ ὁποσοῦν Τ|0γ], ὁ πᾶς ἂν Οἰτοίπ5. Θ΄ ΛΟΡ οι 
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4πδο βυθοῖς, ταύτας μὲν ἀνϑρώποισιν κτξ. οὐ 1ν. 1. πολ ΘΟ] Δ 6- 
γον νἰϊὶ Οὐδ; γοοθρίμιι5 ἰπέου ἀοβροία ({ν, 409). 

09 
οὐχ ἔστι πράσσοντάς τι μοχϑηρὸν λαϑεῖν᾽ 
ὀξὺ βλέπει γὰρ ὁ χρόνος. ὃς τὰ πάνϑ'᾽ ὁρᾷ. 

δου. Ε0]..1, 8, 19 Ρ. 232: Ευριπίδου Μελανίππῃ (πηνελόπ δηΐθ 
ΜΒρυ.. Ἰοιημῖα ὁπ. Δ). “οὐκ --- ὁρᾷ". ν8.1 πραττοντᾶς τι 110 γ]. 

ο10 

τί τοὺς ϑανόντας οὐκ ἐᾷς τεϑνηκέναι 
καὶ τἀκχυϑέντα συλλέγεις ἀλγήματα; 

ϑίοῦ, ΕἾἼοΥ. 194, 16: Εὐριπίδου Πελανίππης. "τί --- ἀλγήματα: 

νβ. 1 τοῦ ϑανόντος Μ. ν8. 3 τἀλχυϑέντα)] ἐκχυϑέντα Δ, τ᾽ ἐκχυϑέντα 

ψιμά., τὰ ἐκχυϑέντα ΝΜ. 
911 

παλαιὸς αἶνος" ἔργα μὲν νεωτέρων, 
βουλαὶ δ᾽ ἔχουσι τῶν γεραιτέρων κράτος. 

5100. ΕἾἼοΥ. 118, 8: Εὐριπίδου Μελανίππης. : παλαιὸς --- χκρατος. 

512 
τί δ᾽ ἄλλο; φωνὴ καὶ σκιὰ γέρων ἀνήρ. 

5100. ΕἾον. 116, 7: Εὐριπίδου Μελανίππης. " τί --- ἀνήρ. 

ΠΡ 8 
παπαῖ. νέος καὶ σκαιὸς οἷός ἐστ᾽ ἀνήρ. 

5.10}. ΕἾον. 59, ὃ: Εὐριπίδου ΪΜελανίππη. “ παπαί. νέος --- ἀνήρ". 

914 

ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως δὴ σκοπεῖν χρεὼν 
τὴν εὐγένειαν: τοὺς γὰρ ἀνδρείους φύσιν 
καὶ τοὺς δικαίους τῶν κενῶν δοξασμάτων, 
κἂν ὦσι δούλων. εὐγενεστέρους λέγω. 

σίου. ΕἾον. 86: 9: Εὐριπίδου [Μελανίππης. - ἐγὼ μὲν -- λέγω’. 

νβ. 1 οὐκ οἶδ᾽ ὕπως δὴ] οὐδὲν οἶδ᾽ ὅπως Οτοίίι5, οὐ κατοιδ᾽ οτα 

Τὰ πέχου, οαπίάοθιι οὐ κατοιδ᾽ ὅτῳ ρυδθίμ]ουῖμι. ν5. ὃ κενῶν Β, 

χνῶὼν ΟΘίρυ]. 
1 

δοῦλον γὰρ ἐσϑλὸν τοὔνομ᾽ οὐ διαφϑερεῖ, 

"πολλοὶ δ᾽ ἀμείνους εἰσὶ τῶν ἐλευϑέρων. 

ϑίοῦ. ΕἼον. 62, 38: Εὐριπίδου Μελανίππης. " δοῦλον --- ἐλευϑέ- 
ρων΄. ν8. 1 διαφϑείρει 5ἴο"., διαφϑερεῖ ΕἾοΥν. Το] 4. 128 1ῃ ῬΊΙ]Ο]. 
γ0]. 6 Ρ. 578. 
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510 

ἀργὸς πολίτης κεῖνος, ὡς κακός γ᾽ ἀνήρ. 

Κίον, ΕἾοτΣ. 80, 11: Εὐριπίδου [Μελανίππῃ (5ϑῖ. ΜΥΠ1πά.). “ ἀργὸς 
- ανήρ᾽. 

517 
ιν 3 ΄ 3 2 5. 

ἴσως ἁλαστορ΄ οὐκ ἑτόλμησε κτανεῖν. 

Ἑγοίϊδηιι5 (1088. ἨΡΡοον. Ῥ. 62: ἀλάστορες: Βακχχεῖος μὲν ἐν 
πρώτῳ δος φησίν. ἐκ τῆς Ἐυριπίδου. ΪΜελανίππης λέγοντος ἴσως 
-- κτανεῖν᾽ ἴσως διιβρθοίπμῃ, δείσας εἰ. ῬΗῸρΊΚ5. ἀλάστορας 6(., 
ἀλάστορ᾽ ἘΠτιΒ] οἴαξι 

518 
ϑ6Π0]. ῬΊΙαί. Ρ. 966 ἃ 38: ᾿ἡδώνιδος κῆποι, ἐπὶ τῶν ἀώρων καὶ 

ὀλιγοχρονίων καὶ μὴ ἐρριζωμένων. ἐμνήσϑη δὲ αὐτῆς καὶ Εὐριπίδης 
“Μελανίππη. 

ΚΕῸ Δ ΡΑΤΙΡΟΣ 

ΡΙαίάτο 5 4. 4. Μον. Ρ. 812 Α: Ἴρης ̓ ἀλϑαίᾳ συνῆλϑε καὶ Με- 
λέαγρον ποιήσας. ὡς Εὐριπίδης ἐν Μελεάγρῳ. 1)6 ταγίπο, ααοι δηΐθ 
᾿υασρΊ θαι Κορ ΠοΟΙο5, ροβίθα 811 ἰγδοίανθυπηΐ, οἵ, ΑΡο]]οά. 1, 8, 
2 οἱ 8 Ονμ. Μοί. 8, 270---ὁ46 Ηγρίη. ἴδ. 174 τως 1. Κὲ 684 
548. ᾿θοάοιῃ ἈΥΡα Θ ἢ ΘμδυΤδ[ο Τομᾶπηο8 ΜᾺ]. Ρ. 166, 4 Ιαθὸ δά- 
410: ὁ σοφὸς Εὐριπίδης δρᾶμα περὶ τοῦ αὐτοῦ Ὁ ἐξέϑετο. 
Ῥγοθ Δ ΌΙΠ ον πτιο τοϊαΐππι οϑί δἀοοροίοη ἔν. 152. πυρά θατη ἀγατηδ 
ΓΘΘΡΙΟΙ νἱαοίαν 500,0]. ΨουρΊ]. Αθη. 12, 468: λα8 υἱγαρίηθ8 αἰοῖ- 
[γυι8., ..} φιιαϊῖδ ἵη ἰγαροθαϊηδ Αἰαϊαηπία 1γααημιι»". 

519 

Καλυδὼν μὲν ἥδε γαῖα, Πελοπίας χϑονὸς 
ἐν ἀντιπόρϑμοις πεδί᾽ ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα" 
Οἰνεὺς δ᾽ ἀνάσσει τῆσδε γῆς Αἰτωλίας, 

Πορϑάονος παῖς, ὅς ποτ᾽ ᾿“λϑαίαν γαμεῖ, 
“ήδας ὅμαιμον, Θεστίου δὲ παρϑένον. ἢ 

Αὐιρίοί, Πού, 8,9 Ρ. 1409 ὑν Το δεῖ δὲ τὴν περίοδον καὶ τῇ δια- 
νοίᾳ τετελεῶσϑαι καὶ μὴ διακόπτεσϑαι ὥσπερ τὰ Σοφοκλέους ἰαμβεῖα 
- Καλυδὼν --- χϑονός᾽ (ν5. 1). ἀθὶ β΄] [0]. 61}"89: “ Καλυδὼν 
μὲν ἥδε γαῖα" τοῦ Εὐριπίδου ἐστίν. κεῖται δὲ ἐν τῷ Μελεόγρῳ “ἐν ---- 
παρϑένον᾽ (9. 2----5). 1θ1άθμη [Ὁ]. 61 ἃ 42 νουβιιβ Ρυϊπητιβ Ἰουαν : 
οἷόν ἐστι τὸ “ γένοιτο, Ζεῦ. τὸν σῦν καταβαλεῖν ἐμέ" καὶ οἷόν ἐστι καὶ 
τὸ ᾿ Καλυδὼν --- χϑονύς᾽. Τμαοίδμιι5 ϑγιρ. 35 νο]. ὃ Ρ. 486: καὶ Εὐ- 
ἡξαξτας, : Καλυδὼν --- εὐδαίμονα (ν5. 1 οἱ 3). Ἰ)οιηοίν 5 46 Ἐ]οο. 
ὁ. 58 (οἵ, ατορ. ον, ἘΠοεε. νο]. 7 Ρ. 1314): οὗ δὲ πρὸς οὐδὲν ἄνα- 
πληροῦντες. φησί, τὸν σύνδεσμον ἐοίκασι τοῖς ὑποκριταῖς τοῖς 1 τὸ καὶ 
τὸ πρὸς ουδὲν ἐπιλέγουσιν (ἔπος λέγουσιν νυ]50), οἷον εἴ τις ὧδε λέ- 
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γοι ᾿ Καλυδὼν ---- χϑονός (ν5. 1), φεῦ, ἐν ---- εὐδαίμονα (ν5. 3), 
αἷ᾽. νϑ. 1 ὁ ΜοΙοαρτο Ἰαπ αίιν ὅοΠο]. Αὐὶ Ἰέδμ. 1238 (ν146 ἔν, 520). 
101 Πελοπείας 1λϑιηοὐστι5 οὐ ΤΟΥ] ΠΟΉΜ1}} Αὐἱβίοί., Πελοπίης ν. 1. 
ἴῃ Τπιοίαμο, νβ. 3 ἐν ἀντιπορέμοις πάντ᾽ ἔχουσιν εὐδαιμονίαν 110], 
Αὐϊβίοι. εὐδαίμονος ατορ. ον. ν5. ὃ “ήδης οἱ Θετίου 5610]. Ατἱ- 
βίοι. οὐ, 

520 

Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γὴς πολύμετρον λαβὼν στάχυν 
ϑύων ἀπαρχάς 

ΑΥ. ἤδη. 1938: ΕὙΡ. --- Οἰνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς ΑἸΣΧ. ληκύϑιον 
ἀπώλεσεν. ΕΥ̓Ρ. ἔασον εἰπεῖν πρῶϑ᾽ ὅλον με τὸν στίχον. " Οἰνεύς -- 
ἀπαρχάς’ ΑΙΣΧ. ληκύϑιον ἀπώλεσεν. ΠΟ] ν. 1288: Οἰνεύς, ποτ᾽ 
ἐκ γῆς. ἔστι μὲν ἐκ Μελεάγρου μετὰ ἱκανὰ τῆς ἀρχῆς. ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ 
δράματος 5 Καλυδὼν -- χϑονός᾽ (ἔν. 519). πᾶ βοαππηΐι τὸ δὲ λεῖς- 
πον τοῦ στίχου “οὐκ ἔϑυσεν ᾿“ρτέμιδι αὖ ἀπέϊαιι5 ΠΡ Υ15 ἀθβιιπξ. ν5. 3 
οἵ. 5610]. Π]. 1, 885 ἴπ Αποοά, Ῥαυὶβ. νο]. ὃ Ρ. 340, 12 (ἔπιβὲ. Π. ν. 
710, 21): Οἰνεὺς ἀπαρχὰς ϑύων κατὰ Εὐριπίδην. ΑΡοϊ]οᾶ. ἃ Β.8: 
τὰς ἀπαρχὰς Οἰνεὺς ϑεοῖς πᾶσι ϑύων. (Οἰδέοηιιπι Π͵5 νουβῖθτι5 βοπεῖ- 
ππιπ ἀγδμδ. 15. 1Ἰ{Ππ|πὶ ΘΟΙἐΪ ΠΟΥ, ἢ. 519 ΤΠ] ΠΟΥ 5 ἘΣΤῚ Ρ 415. 6556. οἷ. 
ΤΥ ΖΒ Πππι5 ἴῃ. Αὐ. ἤδη. ρΡ. 867. 

521 

Μελέαγρε. μελέαν γάρ ποτ᾽ ἀγρεύεις ἄγραν 
Είχιι. Μ. Ρ. ὅ76, 80: Μελέαγρος" ἐτυμολογεῖ Εὐριπίδης “ ΜΜελέα- 

γρὲ ---- ἀγραν΄. οἵ, Ῥγοοαβ ἴῃ Ῥ]αί. Ογδίγ]. ὁ. 88. Ρ. 48 (Δπροα. 
ΒοκΚΚκ. ρΡ. 1168): ἵνα μὴ τὸν Μελέαγρον ὥσπερ Εὐριπίδης κακῶς ἐτυ- 
μολογήσῃ διὰ τὴν μελέαν ἄγραν. ἀγρεύσεις οἱ. Ὕ Ἅ416Κ. 

522 

χαὶ χτῆμα δ᾽, ὦ τεκοῦσα. κάλλιστον τόδε, 
πλούτου δὲ κρεῖσσον. τοῦ μὲν ὠκεῖα πτέρυξ. 
παῖδες δὲ χρηστοί, κἂν ϑάνωσι. δώμασι 
καλὸν τι ϑησαύρισμα τοῖς τεκοῦσί τε 
ἀνάϑημα βιότου κοὔποτ᾽ ἐκλείπει δόμους. [τὶ 

ΠΗ͂Σ ΕἼον. 159.. ὩΣ Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. καὶ χτῆμα --- δόμους". 
ν5. 4 καλὸν τὸ ΜΥΙμᾶ.. καλόν τε ΑΒ, καλόν τι 5οΥῖρ5ϊ. νβ8. ὅ ἐκλέσει 
ἊΜ. ΜοΙθαρῚΙ ϑαηΐ ὙΥτς βισαί ἔν, 593 οἱ 524, 

ον 9: 

δειλοὶ γὰρ ἄνδρες οὐκ ἔχουσιν ἐν μάχῃ 
3 , 9 3 »Ἤ Ἃ παι ἫΝ 

ἀριϑμον. αλλ΄᾽ ἄπεισι καν παρωσ ομῶς. 

510. ΕἾον. 8, ὃ: Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. " δειλοὶ ---- μως". νϑ5.3 
παρῶσιν ΜΥ͂ ο85. 
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524 
ἡγησάμην οὖν. εἰ παραξεύξειέ τις 
χρηστῷ πονηρὸν λέκτρον. οὐκ ἂν εὐτεκνεῖν, 
ἐσθλοῖν δ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοῖν ἐσϑλὸν ἂν φῦναι γόνον. 

ΞΟ: Ἐ]ΌΣ 79: 19: Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. "ἡγησάμην ---- ἔκγονον 

ὄν". ν5. ὃ δέ τ᾽] δ᾽ ἔε᾿ Α,, δ᾽ ἂτ Μ, δ᾽ ἀπ᾽ Θαϊδέοτα. ἀμφοῖν ἐκγό- 

νονον γ6] ἔκγονον ὅν 11ῦτ], ἂν φῦναι γόνον ὝΑ1]6Κ. 

20 

ἔνδον μένουσαν τὴν γυναῖκ᾽ εἶναι χρεὼν 

ἐσθλήν, ϑύρασι δ᾽ ἀξίαν τοῦ μηδενός 

Θίοῦ. ΕἼοτν. 74, 12: Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. “ ἔνδον --- μηδενός. 

ν5. 2 ἀξίαν] ἄξεαι -οἱ, ΟΘΒΠΘΥ, ἀξία Το τοι. 

520 

εἰ κερκίδων μὲν ἀνδράσιν μέλοι πόνος. 

γυναιξὶ δ᾽ ὅπλων ἐμπέσοιεν ἡδοναί" 

ἐκ τῆς ἐπιστήμης γὰρ ἐκπεπτωκότες 

κεῖνοί τ᾽ ἂν οὐδὲν εἶεν οὔϑ᾽ ἡμεῖς ἔτι. 

στο. ΤΊον. 78, 29: Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. ᾽ εἰ κερκίδων --- ἔτι. 

γ5. 3 γὰρ] ἂν οἱ. Ἴδοθναοι. ἐμπεπτωκότες Ὑίμά. νβ8. 4 εἶεν ΑΒ, 
εἶσιν ιπμα. οὔϑ᾽ ἡμεῖς ΒΥ ο85.; οὐδ᾽ ὑμεῖς ΟΘἰΟΙΊ. Ὑ ΌΙΟΚου απο 

γ6.1 πᾶς ψοῦρθᾶ οο]]Ἱοοαὶ πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις 

ἀορυμηρία ὁοχ Αὐ. ν. 829: 511}1}Π15. βθηϊθηία ρυδθοοββίββο ν᾽ θέν, 

5οά ΑὙΙΒΈΟΡ ΒΔ ΠΟΤ ΒΌΒΡΊΟΟΥ ΟΡ ΠΟΟ]15 ἢ". 618,1 δαΐ ἔπι. παρ} ]. 447 

ΘΧΡΥΘΒΒ1556. 
027 

κερκίδος ἀοιδοὺ μελέτας 

ΑΥὐ, Ἰδη. 1816: ἱστότονα πηνίσματα. κερκέδος ἀοιδοῦ μελέτας. τὶ 

5.610]. ν. 1315: τὸ δὲ κερκίδος ἐκ Μελεάγρου Εὐριπίδου. 0110]. οοά. 
Ψψοη. γ. 1316: καὶ ταῦτα Εὐριπίδου. ΤΥ ΖΒ ΟΠ ἶπι8 ἴῃ Αὐ. Ἰδῃ. ρ. 401 
μαθο Τπιι 'ΡΙαῚ αἰδθαῖϊι: αἱ ϑ᾽ ὑπωρόφιοι κατ᾽ οἴ- 'κους ἱλίσσετε δα- 

χτύλοις | ἱστότονα πηνίσματα, Ι κερκέδος ἀοιδοὺ μελέτας. 

928 

ἡ γὰρ Κύπρις πέφυκε τῷ σκότῳ φίλη, 

τὸ φῶς δ᾽ ἀνάγκην προστέϑησι σωφρονεῖν. 

ὅ00}. ΕἼοΣ. 64,10: Εὐριπίδου ἐκ Μελεάγρου. “ἢ ---- σωφρονεῖν. 

529 

εἰ δ᾽ εἰς γάμους ἔλθϑοιμ᾽, ὃ μὴ τύχοι, ποτέ, 
τῶν ἐν δόμοισιν ἡμερευουσῶν ἀεὶ 
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βελτίον᾽ ἂν τέκοιμι δώμασιν τέκνα" 
ἐκ γὰρ πατρὸς καὶ μητρὸς ὕστις ἐχπονεῖ 
σκληρὰς διαίτας οἵ γόνοι βελτίονες. 1. 

ἴον. Του. 70, 6: Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. " εἰ δ᾽ --- βελτίονες. 

γϑ. 3 πόνοισιν εκ. δόμοισιν Μιυβργανῖιβ. νϑ. ὃ δώματι ΠΉῸΥῚ, δω- 

μασιν Δ Ά10Κ., σώμασιν Μαβρυ. νβ. 4 οἱ 5. ὁπ Ἰοιηπιδᾶίο Εὐριπίδου 

Μελεάγρῳ μιαροὶ [ΙΟΒ. Ῥ δχίβδο. Ροβί δίον. Ἐπ], Οἰβέ. ν. 727, 22 οἱ 

8. ἔα. πα. ΟἸοθιμθηβ ΑἸοχ. ίγοιῃ. Ι ρΡ. 741. νϑ. 4 ἐκ) εἰς Τοῖι. 1) δι. 

ὅστις ἐχπονεῖ] ἐχπονουμένων ΟἸοιηοη5. νβ. ὃ οὗ πόνοι 1ο]ν. 1281. 
Αἰαϊαμίαο παθὸ νουρθὰ νιἀθηίαν βοΐ {ν, 580 οἱ 591. 

590 

τό τοι χράτιστον, κἂν γυνὴ κράτιστον ἢ, 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἀρετή" τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ οὐχὶ διαφέρει. 

Θυῖομ ΕἼον. ΤΠ, 1 5».50, 329: ἐκ Μελεάγρου Εὐριπίδου. τὸ --- δια- 

φέρει᾽. γ85. 1 τὸ τ.. οοἄοχ, τό τοι ϑομηοι ον. κράτι. . ἢ οοᾶ,͵ 

χράτιστον ἢ ϑοπποίδονίη. νβ. 2 τοῦτ᾽ ἔστ᾽ οοὔοθχ. οὐ «βῆ, , οὐχὶ 
Μοϊμοκιίαβ. 1 αθιῖο ππιΠ ὌΣῚ Ροθίδο τϑϑίϊιΐα 5᾽ηΐ. 

τα ἢ} 
, 5. Ἢ ᾽ κ᾿ ͵ 3 “᾿ , 

μόνον δ᾽ ἂν ἀντὶ χρημάτων οὐκ ἂν λάβοις 
3 Ἁ 

γενναιότητα κἀρετήν" καλὸς δέ τις 
Ὅι » τὰ 

χαν ἐκ ἐπάῥοι Ὁ σωμάτων γένοιτο παῖς. 

ΚΤΟΡ. ΕἸον. 87, δ: Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. “μόνον - παῖς". ν5.}1 
αὐτὰ Ἰἰυτὶ, ἀντὶ Ἠλεο δον γν8. ὃ χαρετήν] κἀρήν Α. 

592 

μισῶ γυναῖκα . .. ἐκ πασῶν δὲ σέ, 
ἥτις πονηρὰ τἄργ᾽ ἔχουσ᾽ εἶτ᾽ εὖ λέγεις. 

Β(0Ὀ. ΕἸοΣ: 78, 81: Εὐριπίδου Μελέαγρος (εἷς Μ,, τοῦ αὐτοῦ μελὲ 
ὙΊμ40}».). “μισῶ --- λέγεις᾽. ν5.1 γυναῖκας] ᾿ὐωαβδλα ΜγΊμα., γυ- 
ναΐκας πλεῖστον οἱ. ΔΜ οΙπ κί. γυναῖκα πᾶσαν 6Θ5ο τη8]1η. γ8. 2 
ἔχουσα εὖ 1 τὶ, ἔχουσ᾽ εἶτ᾽ εὖ ΤοΡτδοιι. 

99 

ὡς ἡδὺ δούλοις δεσπότας χρηστοὺς λαβεῖν 

καὶ δεσπόταισι δοῦλον εὐμενῆ δόμοις. 

δίοῦ. ΕἼοτ. 62, ὃ: Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. ὡς --- δόμοις". Υ5.1 [ἢ 
Μη. πῖομ. 556 5ἷς βουϊοίξαν ὡς ἡδὺ δούλῳ δεσπότου χρηστοῦ τυχεῖν. 

594 

Τελαμὼν δὲ χρυσοῦν ἀετὸν πέλτης ἔπι 
πρόβλημα ϑηρός. βότρυσι δ᾽ ἔστεψεν κάρα, 

τα. ΘΠΆΚΕΟ. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 21 
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Σαλαμῖνα κοσμῶν πατρίδα τὴν εὐάμπελον. 
Κύπριδος δὲ μίσημ᾽, ᾿ἀρκὰς ᾿Δἡταλάντη, κύνας 
καὶ τόξ᾽ ἔχουσα. πελέκεως δὲ δίστομον τ 

, »" 5.9 τς οι οὶ , 
γένυν ἔπαλλ᾽ ᾿Δγκαῖος " οὗ δὲ Θεστίου 

» ν Α » 5.8 ὙΨΑ παῖδες τὸ λαιὸν ἴχνος ἄναάρβυλοι ποδὸς, 
Ἁ 3 ᾿] ,ὔ - “ ,ὕὔ ’ὔ 

τὸ ὃ ἐν πεδίλοις, ὡς ἑλαφρίξον γονυ 

ἔχοιεν. ὃς δὴ πᾶσιν Αἰτωλοῖς νόμος. 

Μδούοῦιιβ διαΐ, ὅδ. 18, 17: ηιογϑηι 670 Αοίοἶϊδ {ι|856. πη0 ἰαγιίμηι- 
γιοεϊο ρθαδ οαἰσοαίο τη δοίην 1706. οδίογαϊί οἰαγΊδϑδί)ιιι5 50} Ἱρίον {ύμιγίρταθ5 
ἐγασίσιιδ, 1... Οιἴι5. ἰγαρφοθαάϊα χίαδ ἤοίοαρον Ἰηδογ  ιξι)"., τι 5. 1ηι6ἰμμΟὐ{147" 
(ἰ65 071} 6γ)8 χιο ψιιίδηιο μαῤτί [μ6711 δ ἀμοῖδι5 ψμὶ αὐ ἀργῶν σαρϊοηαμηι 
ὁοηυθηθΡαηΐ. ἴπ 60 ἢ νϑρϑιι5 διιηί: ἣ Τελαμὼν ---- νόμος". 8.18: αηΐ- 
ΕΕΝΕΙ ΟΠ ογ55ϊη16 νογϑα ἐγ ριαϊδ α Παγοηε δογνυαία; αἷέ Θηΐηι 1{16 
“τὸ λαιὸν --- ποδός (ν5. 7). τιοὸχ 5 20: ἴῴβα Αγϊδίοίο!ϊα υοῦῦϑα ροηαηιὶ 
δα [070 ψιιθηι αἷ6 ροοίϊδ δθομ [0 δεθβογίρο, ἴηι. ψιο 6 ΜιιρίριἋο ἰοψιιθΉ} 
515 αἷΐ: τοὺς δὲ Θεστίου κόρους τὸν μὲν ἀριστερὸν πόδα φησὶν Εὐρι- 
πίδης ἐλϑεῖν ἔχοντας ἀνυπόδετον" λέγει γοῦν ὅτι τὸ λαιὸν ἴχνος ἦσαν 
ἀνάρβυλοι ποδός. τὸ δ᾽ ἐν πεδίλοις, ὡς ἐλαφρίζον γόνυ ἔχοιεν. ΥΒ. 1 
αἰετὸν 64. ν5. 6 αἴταιος Ῥ, ᾿ἡγκαῖος ΘΘΠγδάοΥ. νρ. 7 παῖδες] κόροι 
ἴῃ Αὐἱβίουθ] 8 Ἰοοῦ. γ8. 8 τον τὸ 5. 90. νϑ8. 9 πᾶσιν] τοῖσιν 56ΥΡ6η- 
ἀτιπὴ ΒΌΒΡΙΟΘΟΥ. 

590 

σιδηροβριϑές τ᾿ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον 

Ατ. Ῥδη. 1402: ΕὙΡ. “σιδηροβριϑές --- ξύλον. 10] 5.610]. οοα. 
Ἦδν.: ἐκ Μελεάγρου Εὐριπίδου. 

590 
τοὺς ζῶντας εὖ δρᾶν: κατϑανὼν δὲ πᾶς ἀνὴρ 
γῆ καὶ σκιά: τὸ μηδὲν εἰς οὐδὲν ῥέπει. 

δον. ἘἼον, 98, 4: Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. “τοὺς ζῶντας ---- οὐδὲν 
βλέπει’. 1ρ14. 121, 35: Εὐριπίδου. “τοὺς ξῶντας --- οὐδὲν δέπει᾽. 
γ8.1 δρᾶν) δρᾷ ΕἼ]ον. 98, ΡῚ απο δρῶν ΜΎΥΊμαο"». δὲ πᾶς] οὐδεὶς 
ΒΊον, 98. ν5. 3 ῥέπει) βλέπει ΕἼοχ. 98. 

537 
τερπνὸν τὸ φῶς μοι τόδ᾽ ὑπὸ γὴν δ᾽ “ἭἯιδου σκότος 
οὐδ᾽ εἰς ὄνειρον ἡδὺς ἀνϑρώποις μολεῖν. 

ἐγὼ μὲν οὖν γεγώσα τηλικήδ᾽ ὅμως 
ἀπέπτυσ᾽ αὐτὸ κοὔποτ᾽ εὔχομαι ϑανεῖν. 

ΚΤΟΡ. ΒΊοΣ..110...9.: Εύὐριπί δου Μελεάγρῳ. “ἄτερπνον --- ϑανεῖν᾽. 
χῷ,.} ἄτερπνον Πρνῖ, τερπνὸν Οὐούμιβ; [οὐΐαϑϑο ἀο]οίο μοὶ βουῖθθη- 
ἄτι: τὸ φῶς τόδ᾽ - ὃ δ᾽ ὑπὸ γῆν (οἷν ὁ τη8118 γῆς ἐατῃ Οβδημο) “Διδου 
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σχότος οὐδ᾽ εἰς κτξ. νϑ. ὃ οὐδ᾽ εἰς ἀνϑρώπους 1101, ἡδὺς ἀνϑρώποις 
Βουῖρδὶ. νβ8. ὃ τηλίκη δόμοις ἰὈν], τηλικη δ᾽ ὅμως ὙΑ]οἸκ. 

598 

τὸ μὲν γὰρ ἐν φῶ. τὸ δὲ κατὰ σκότος κακόν. 

θέσι. Μ. ᾽: 803, Ξο: φῷ" ἀντὶ τοῦ φωτί. σὺν τῷ . Εὐριπίδης 
ἐν Μελεάγρῳ "τὸ μὲν -- κακόν᾽ μὲν ἐν] μὲν γὰρ ἐν τοῦ. Υ, αὐ 5γ1- 
τος οοπίοοῖς. κατὰ κάτω οἷ. ΜΆΙοΙΚ., ἐουίαββο τὸ δὲ κατάσκοτον 
κακόν 165... φπδπηαιδηι κακόν βηϑροοίπη ταΐ πὶ οβέ. 

599 

ὁρᾷς σὺ νῦν δή μ᾽ ὡς ἐπράυνας. τύχη. 

ῬΒοί. Τ6Χ. νυ. νῦν δή Ρ' ὅ05, 16 εἰ δυ]ά, ν. νῦν δή: καὶ Εὐριπί- 
δης --- ἐν Μελεάγρῳ “ὁρᾷς --- τύχην". τύχη ϑδιυϊάδο οοἄοχ Υ͂, τύχην 
οοἰθσϊ. 

940 

φεῦ. τὰ τῶν εὐδαιμονούντων ὡς τάχα στρέφει ϑεός. 

ὅσο}. ΕἾοΥ. 106, 46: Εὐριπίδου Μελέαγρος. “φεῦ -- ϑεός᾽. τά- 
χιστα Ἰ|υτ], τάχα Οτοίδαθ: νἱᾶο ἂπ ρυδοβίοὶ ὡς τάχιστα ϑεὸς στρέφει. 

941 

εἰς ἀνδροβρῶτας ἡδονὰς ἀφίξεται 
κάρηνα πυρσαῖς γένυσι Μελανίππου σπάσας. 

ὅ9Π01. Ῥιπά. Ν οι. 10, 12: (ΤΥ ἀοιι5) ἀπεγεύσατο τῶν “Μελανιπ- 
πείων κρεῶν. ὡς καὶ Ἐὐριπίδης ὃ ἐν τῷ Μελεάγρῳ φησίν " εἰς --- σπά- 
σας". ν8. 1 ἀνδροβώτους 10 Υ], ἀνδροβρώτους Οτοίϊι5, ἀνδροβρῶτας 
Μαβρυ. νϑ8. 3 περσεὺς Π|ΡΥῚ, τυδξδς Οτοίϊιβ, πυρσαῖς ῬΑ] Τη51π|5. 

ΡΨ 542 
ἀντηλιοι ϑεοί 

ἨόβγοΙ. 1 Ρ. 895: ἀντήλιοι ϑεοί: οἵ πρὸ τῶν πυλῶν ἱδρυμένοι. 
Εὐριπίδης Μελεάγρῳ. 

949 
καϑωσίωσε 

Ἡδϑυοῖι. 3 Ρ. 107: καϑωσέωσε- [κατέλυσεν] κατέϑυσεν (κατεύϑυ- 
σεν διίο Βρῃι].). Εὐριπίδης Μελεάγρῳ. ῬτοΡΑὈΙΠΠον κατέλυσεν 46- 
166 ΒΕ] πι5. 

ΟΥ̓ΑΥΠΟΥΣ 

ΤΟΠδη 65 Δα!. Ρ. 68, 12: ὃ γὰρ σοφώτατος Εὐριπίδης ποιητικῶς 
ἐξέϑετο δρᾶμα περὶ τοῦ Ὠϑλράνϑος καὶ τῆς Ἰοχάστης καὶ τῆς Σφιγγός. 
Θ΄ πτητηδηη Υρτ τ ἢ ἱ ΟΠ 65 ποτ, αἰ πονανὴ ἘλανΊΡΊ4 65 δὲ απδ τη 
αἸΒΡοϑι ποτ ἰπϑυϊ που. ῬΥΤη δοπιβέδέ. ψηροΣ πὸ ἀγδηιδίϊ νἱη- 
ἀϊοδηάπιτη ϑυβριοαίμν 0 Ρἢ. ἔν. 668, ΤΣ τ ΤῊ δάθβρ. ἤν. 107 δὲ 809, 
4111 δάθϑρ. ἔν. 6. 

21 
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944 
9 Ἁ 2 ς ,ὕ 3 Ὁ Ἁ Ἷ Γ, 

οὐρὰν δ΄ υπίλασ΄ ὑπὸ λεοντόπουν βασιν 
καϑέξετ᾽ 

ΔοΙ]δπι5 Ν. Α. 13, 7: τοῦτό τοι καὶ Εὐριπίδης ὑπαινίττεται λέ- 
γῶν “οὐραν ὃ καϑέξετο᾽. ρου τι (Ἰο55. ἩΦρροτ. Ρ- 878: 

ἘΣ λὲν, ὑποστρέφει. ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐ ἐν Οἰδίποδι φησίν. “οὐρὰν, --- 
Ἁ 

βασιν᾽. Αἴ. ΧΥ͂ Ρ- Τ0Ι Β: καὶ ταῦτ εἰπὼν “οὐρὼν ὑπίλας ὑπὸ 
λεοντόπουν βάσιν’ ὑπεξῆλϑε τοῦ συμποσίου. ν5. 1 δ᾽ οι. Ετοί. 
ὑπήλλασ᾽ ν6] ὑπίλλασ᾽ Α6]., ὑπείλλει Ἔτοϊ.. ὑπήλασ᾽ νο] ὑπήκας 
Ατ. ν5. 3 χκαϑέζετο] αὐνθέδοῃ 8]. 

40 

ἡμεῖς δὲ Πολύβου παῖδ᾽ ἐρείσαντες πέδω 
ἐξομματοῦμεν καὶ διόλλυμεν κόρας. 

ΟΠ 01]. Τσπν. ῬΠοΘη. 61: “ δὲ τῷ τ τ ρο οὗ “αΐου ϑεράποντες 
ἐτύφλωσαν αὐτόν (Οφαϊρυμ)" “ἡμεῖς ---- κόρας". 

540 
οὔτοι νόμισμα λευκὸς ἄργυρος μόνον 

καὶ χρυσός ἐστιν: ἀλλὰ χὰἀρετὴ βροτοῖς 
νόμισμα κεῖται πᾶσιν, ἣν χτᾶσϑαι χρεών. 

510}. ΕἾοΥ. 1, 8: Εὐριπίδου ΟΥ̓ΡδΕο: "οὗτοι --- χρεών. Ουὐῖοιι 
ΕἸἼογν. Ευχὶρ. 90 Ῥ. 57, 21 ὁπ. ἴα. τ. : “οὗτοι -- χρεών᾽. ΟἸ ΘΠ Θ ἢ 8 
ΑἸοχ. δέγοιη. ΤΥ Ρ. ὅ75: οὔκουν μόνον τοῦτο νόμισμα λευκὸς ἄργυρος 
Ἰ εὔρηϑός ἐστιν. ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρετὴ βροτοῖς. ὡς φησὶν ὁ Σοφοκλῆς. 

Ι νόμισμα λευκὸς] βροτοῖσι “κέρδος Οτῖοι. μόνον] μόνος ον. ΕΝ 
δ ὅς, χήρετὴ 506. χ᾽ ἢ ἀρετὴ Οὐ. βροτοῖς] μέγα ΟΥ᾽. ν8. 8 ἢ 
χρῆσϑαι νυ]ρο, ἣν κτᾶσθαι ΒΟΥΙΡΒΙ. 

9417 
μεγάλη τυραννὶς ἀνδρὶ τέκνα καὶ γυνή: 
ἴσην γὰρ ἀνδρὶ συμφορὰν εἶναι λέγω 
τέχνων ὃ᾽ ἁμαρτεῖν καὶ πάτρας καὶ χρημάτων 
ἀλόχου τε κεδνῆς, ὡς μόνον τῶν χρημάτων 

ἢ κρεῖσσόν ἐστιν ἀνδρί, σώφρον᾽ ἣν λάβῃ. ῦ 

ἐν ῬΊον, 67,1: Εὐριπίδου Οἰδίποδι. “ μεγάλη ---- λάβῃ". νϑ5.1} 
Ἰοριίαν ἴῃ Μη. τηοπ. 368, 01 τελοῦσα Ργὸ τέκνα βουϊρίιπμι οϑί. τύυ- 

΄ὔ ’ 0 

ραννίς] τύχη τις εἰ. ἀβό ρεν γ5. 4 μόνων οἄ,, μόνων Δ. χρημά- 
των] ΔῊ ,"τημάτων ν5. ὅ κρεῖσσον τόδ᾽ ἐστὶν (ἀο]οίο ἡ) εἰ. ΕΥΧΊαΒ, 
κράτιστόν ἐστιν Μυδρτανίι5, γυνή ἐστι κρεῖσσον Τ)λοΡτδοι. ἢν] ἂν 
{0 1]. 

548 
ἄλλων δὲ πάντων δυσμαχώτατον γυνή. 
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"3 , ν " ’, "» 

Θ1ο. ΕἾἼον. 73, ὃ: Εὐριπίδου Οἰδίποδος. “αλλως ---- γυνη". αλ- 

λως οἄ., ἀλλων Μ, κακῶν οχροοίαθαμι. 

549 

πᾶσα γὰρ δούλη πέφυκεν ἀνδρὸς ἡ σώφρων γυνή" 
ἡ δὲ μὴ σώφρων ἀνοίᾳ τὸν ξυνόνϑ'᾽ ὑπερφρονεῖ. 

ϑ1ο Ὁ. ΕἾον. 69, 18: Εὐριπίδου Οἰδίποδι. “πᾶσα --- ὑπερφρονεῖ᾽. 

ΟἸΟΙΠΘῺΒ ΑἸοχ. βέγομι. ΕΥ̓ Ρ. 893: πῶς οὐ μάτην Εὐριπίδης γράφει: 

ποτὲ μὲν «πᾶσα γὰρ ἀνδρὸς --- εὐδοκιμοῦσαν ̓  ([ν. 580). ποτὲ δὲ “ πᾶσα 
γὰρ δούλη ---- ὑπερφέρει". νϑ. Ι 5. [αὉ. πόομ. αἴουὶ Βίου. ΕἼον, 67, 2. 
πέφυκεν] ἐστὲν ΟἸομοπ5. ν5. 3 ἡ δὲ ΟἸοια,, εἰ δὲ Κ5108. ὑπερφρονεῖ] 

ὑπερφέρει ΟἸοιηοη5. Οὐ. Εν. Ἡουμδθητι5 ππιὸ τοίου. Τῦαν, ἔν, 901. 

00 

πᾶσα γὰρ ἀνδρὸς κακίων ἄλοχος. 
χἂν ὃ χάκιστος 

γήμῃ τὴν εὐδοκιμοῦσαν. 

ΟἸοιθα5 ΑἸοχ. ϑέγοιη. ΓΝ Ρ. 592, απ θῖὴ Ἰοσῦχα ἴῃ ἔν. 849 αἰία]1- 

τὴι5. Κίον. ΕἼον. 75, 28: Εὐριπίδου Οἰδίπους. “χακίων ἄλοχος -- 

εὐδοκιμοῦσαν᾽. γ5. 1 κακίων νἰ τ] βιτη, μείων ΒΟΥ ΘΠ τη ΒΙΒΡΊΘΟΥ. 

ν5. ὃ κάχιστος ϑἴοὈ., κράτιστος ΟἸοτη. 

901 
ΜΉΝ: δ. δὲ " 2 γ5....ΧῈ ΄ 
ἕνος ὃ ἔρωτος ὄντος οὐ μί ηδονη᾿ 
οἱ μὲν κακῶν ἐρῶσιν. οἵ δὲ τῶν καλῶν. 

ΒΡ ΠΡΕ Ὑ,0,.. Ῥ 270: Εὐριπίδου Οἰδίποδος. “ ἑνὸς - κα- 
λῶν". ν8.1 ἕν ἔρωτος ἃ. ἕνὸς δ᾽ ἔρωτος Θατοίϊι5. μέ μὴ Α. ν5. 3 
οἵ μὲν κακῶν τοί. τῶν καχῶν Ἀ. θυ πηθπάδ βαμῦ Ὁ πος ΙοοῸ 
απᾶθ δοοοαπῃΐ, ὃ δ᾽ εἰς τὸ σῶφρον κτὲ. (ν. ἔν. 671). 

02 

νοῦν χρὴ ϑεᾶσϑαι: ποῦ τι τῆς εὐμορφίας 
ὄφελος. ὅταν μὴ τὰς φρένας καλὰς ἔχῃ; 

5100. ΕἾἼον. 66. 1: Εὐριπίδου Οἰδίποδος. “νοῦν --- ἔχη". ν5.] 
ϑεασασϑαι) ϑεᾶσϑαι ΑᾺ οὐδέν τι ἸΙΌΥΙ, νοῦν τί ἘΠ ΤΉ5]61π|8. ποῦ τι 

Ριδοία]!:. ν5. 2 ὅταν τις μὴ] ὅταν τις μὴ τὰς ΑΜΥΙμπά., ὅταν μὴ τὰς 

Ῥίογβοῃη. ἔχεε Μ. ΟΥ̓ Ευχ. ἔν. 211. 3 

509 

ἀλλ᾽ ἦμαρ ἕν τοι μεταβολὰς πολλὰς ἔχει. 

Β000. ΤΊον. 105, 45: ἐν τῷ αὐτῷ (86. Ἐπ᾿. Οθ41ρ.). “ἀλλ᾽..--- 

ἔχει". ἡμέρα ο(., μαρ ΑΜ, ἣμαρ ἕν βουῖρϑὶ. ΟἸδοσγθηι. ἔν. 30: τὸ τῆς 

τύχης τοι βεκύβολὼς πολλὰς ἔχει. 
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04 

ἐκ τῶν ἀέλπτων ἡ χάρις μείξων βροτοῖς 
φανεῖσα μᾶλλον ἢ τὸ προσδοκώμενον. 

Θ(00. ΕἾοΣ. 111, 6: τοῦ αὐτοῦ (855. Εὐρ.) Οἰδίπους. " ἐκ τῶν --- 

προσδοκώμενον ̓. Τιοοῖι5 τη {11π|5 ἀπὸ οογτιρίαδ: ἐκ τῶν ἀέλπτων μᾶλ- 
λον ὥρχησεν φρένας Το ἔν. 50. 

οὐῦ 

φϑόνος δ᾽ ὁ πολλῶν φρένα διαφϑείρων βροτῶν 
3 , 2 Ἄπο ΚΝ ᾿'. κ Ἷ 

ἀπώλεσ᾽ αὐτὸν καμὲ συνδιωλεσεν. 

ϑ(οὉ. ΕἸοΥ. 88, 9: Εὐριπίδου Οἰδίποδι. “ φϑόνος --- συνδιώλεσεν᾽". 

ν5.1 ὃ φϑόνος δ᾽ Α ργγτ. τι. ΜΥΊπα. 

ὅ06 

πότερα γενέσϑαι δῆτα χρησιμώτερον 
συνετὸν ἄτολμον ἢ ϑρασύν τε χἀμαϑηὴ: 
τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν σκαιόν. ἀλλ᾽ ἀμύνεται, 
τὸ δ᾽ ἡσυχαῖον ἀργόν" ἐν δ᾽ ἀμφοῖν νόσος. 

Θ100. ΕἾον. 7, 10: Εὐριπίδου Οἰδίποδι (Ηρακλεῖ Μ,, τοὶ Ἰοοι5 ααὶ 
ργδθοϑᾶϊε οπι.). “ πότερα ---- νόσος᾽. ν5. 3 ἄτολμόν τ᾽ εἰ. Ῥογβομιδ. 
χἀμαϑῆ τοδί τοῖο Α (αὉἹ κεύυμενῆ ἸΘΡῚ ἰγαά! Οαἰ5[.), κέἐμμανῆ 

. ς ’, . . δ »Σ-΄᾿ ᾿ . 5, . . 3 ,ὔ 

οοἴουϊ. ν8. 4 ἡσύχιον ἸΙὈτἱ, ἡσυχαῖον ΟτοίπιΒ. ἔργον 11Ὀγ], ἀργὸν 

ΔΜ βρυᾶν ΠΙΒ. 
91 

ἐχμαρτυρεῖν γὰρ ἄνδρα τὰς αὑτοῦ τύχας 
εἰς πάντας ἀμαϑές. τὸ δ᾽ ἐπιχρύπτεσϑαι σοφόν. 

Θ10}. ΕἼοΥ. 109, 6: Εὐριπίδου Οἰδίποδι. “ ἐκμαρτυρεῖν ---- σοφόν᾽. 
γ5. 1 αὐτοῦ] αὑτοῦ ΒΥ μα. 

08 

πολλάς γ᾽ ὁ δαίμων τοῦ βίου μεταστάσεις 
ἔδωκεν ἡμῖν μεταβολάς τὲ τὴς τύχης. 

Θ100. ΕἼον. 105, 44: τοῦ αὐτοῦ (5.. Εὐρ.) Οἰδίποδος. “ πολλᾶς --- 

τύχης. 
509 

ὁρῶ γὰρ χρόνῳ 
δίκην πάντ᾽ ἄγουσαν εἰς φῶς βροτοῖς. 

Θ'10}. ἘΠῚ.1, 8, 8 Ρ. 104: Εὐριπίδης Οἰδίποδι. "ἡ ὁρῶ --- βροτοῖς". 

ν5. 3 φῶς] φάος Τ|ργ1 τί ντἀούνμ. “Ἰυοτημῖα ἀθά1 Π Θόροι. ἰδιηα πᾶτη 

οχ ΝΑ, ᾳαυσᾷ ἴῃ Α ὁονίο ποι Ἰοραν, πΠῚ ἔλα ρ τη Ομ ἔπι ἀδέσποτον 

ΡτΓοξονταν ̓̓.. ΟΑΙΒΕΟΒΌΥΒ, 
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00 
ἀηδόνα 

Ἠόδγ οι. 1 Ρ. 130: ἀηδόνα" γλωσσίδα. μεταφορικῶς. Εὐριπίδης 
Οἰδίποδι (ἰδύποδε οοοχ). ΟΥΔ ὅν, 998. 

» 901 
αναρῦρος 

Η ΒΥ ΟΝ. 1 Ρ. 888: ἄναρϑρος" ἄτονος. ἀσϑενής. Εὐριπίδης Οἱ.- 
δίποδι. 

ΟΥ̓ΝΉΈΕΞ 

ἘΑθα]δμυ δηΐθ ΟἸ ΠΡ. 88, 8. δοίδιηη 6586 ἀοοού ΑΥὐς ΑΟΠ. 418: 
ΕΥ̓͂Ρ. τὰ ποῖα τρύχη: μῶν ἐν οἷς Οἰνεὺς ὁδὶ ὁ δύσποτμος γεραιὸς 
ἡγωνίξετο: 1 Κ0|0].: γέγραπται τῷ Εὐριπίδη δρᾶμα Οἰνεύς. μετὰ 
δὲ τὸν ϑάνατον Τυδέως καὶ ἐπισιράτευσιν Διομήδους κατὰ Θηβαίων 
ἀφῃρέϑη τὴν βασιλείαν Οἰνεὺς διὰ τὸ γῆρας ὑπὸ τῶν ᾿Δγρίου παίδων 
χαὶ περιΐει ταπεινός. ἄχρις οὗ ἐπανελϑὼν ὁ Διομήδης ἜΆΡΘΙΟΥ μὲν 
ἀνεῖλε. τὴν βασιλείαν δὲ Οἰνεῖ παρέδωκε. Ἡνγρίπιιβ. ἔα. 175: ἀφγῖιι5 
Ραγίμαορῖς ἢἰζιι5 τ υἱαϊί Θοηδιηι ΓγΓαίγοηι ογϑιηι Πθογῖβ Κασίμηι. δροηίθηι 
γορῆο δαριῖί αἰψια ἴρ86 γοφημηι ροδϑοαϊί. ἱπίθγίηι Πϊοηιθο5 Τ γαοὶ Ἴ{ι8 
οἱ Ποῖρηϊος ΠΠῸ αἰουϊοίο μί αταϊῖυϊί αὐτηι διίηι γοσηο ριίδιπι, Ρ67 67,11 1711 
«Αοἰοἴϊαηι οηὶ δίμοηοῖο (αραηοὶ Π[ϊο οἱ αγ νι σοηίοηα στηι Ποορθο Αργῖϊ 
Πίϊο. φιιο ἱπίορ [οοίο Ασγίμηι δροηίθηι Ἐ) 6 σόφηο δωριῖ! αἰχμα Θδθηθο αὐὸ 
80 γεγηῖηι γϑϑίϊζ, ρμοδίψιια Ασγίμδ γοσηο δαριίδιιδ ἴρ56 86 1η{6} [6 01|. 
ΘΠ Υ ΑΡΟΙ]οάοττιβ 1, 8, 6. Τιὺῖθυὶ ἰπίον Οἰνεῖ οἱ Ἰνοῖ ραββίπι ἔπ- 
οἰπαηΐ (ἔτ. 405 408 411 417 419, οἵ, ἔν. 496). 

5602 

ΔΙΟΜ. γῆς πατρῴας χαῖρε, φίλτατον πέδον 

Καλυδῶνος, ἕνϑεν αἷμα συγγενὲς φυγὼν 

Τυδεύς. τόκος μὲν Οἰνέως. πατὴρ ὃ; ἐμός. 
ὥκησεν Ἧργος. παῖδα δ᾽ ᾿“δράστου λαβὼν 
συνῆψε γένναν Η 

Αὐϊδίοι. ἘΠιθέ. 8, 16 Ρ- 1417 ἃ 15: ἔτι πεπραγμένα δεῖ λέγειν ὅσα 
μὴ πραττόμενα ἢ οἶχτον ἢ δείνωσιν φέρει. παράδειγμα δὲ ὁ ̓ Δλκίνου 
ἀπόλογος καὶ ὁ ἐν τῷ Οἰνεῖ πρόλογος. ἈὈῚ 68 0118 [0]. ΤΊ. (γ 6] Ροίπιβ 
78) Ὁ 19: ὁ δὲ ἐ ἐν μὰ Οἰνεῖ πρόλογος παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ ἐστὶ τοιοῦτος 
ἕω γῆς --- . γένναν. ψουθα βαπί Τϊοιμθϊ5, ἰΐθμι ἔν. 568. νϑ5. 3 φυ- 
γὼν]} φυτὸν ὅ'6Π0]. ο4. Ἐπιν. ΞΈΡΡ]. 148: Τυδεὺς μὲν αἷμα συγγενὲς 
φεύγων χϑονός. γ8. ὅ συνῆψε κῆδος οἱ. Ἄ 416Κ., [Δ 01} 1π|5 που συνὴ- 
ψεν εὐνήν. 

909 

ἐγὼ δὲ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτιμωρησάμην 

Ἔ) φρφοπίοηι θ᾽ μπιπΠὶ 5 ΒΡ ΊΘΟΥ. 
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σὺν τοῖς ἐφηβήσασι τῶν ὀλωλότων 
᾿ὐγουϊδμτιβ 6Ἰο55. ΗἸΡΡοοῦ. ρΡ. 362: τιμωρέουσα" βοηϑοῦσα. ὡς καὶ 

Εὐ ρεπίδης ἐν Οἰνεῖ (οἴνῃ 64.) φησίν " ἐγὼ δὲ ---- ὀλωλότων᾽. 85. 
ἐγὼ δὲ] ἐδὲ οοὔοχ Ῥαγῖβ. 3651. νϑ. 2 ἐφηβήσασι] ἐφ᾽ ἥβης παισὶ 
ἸπλαγἸοὰε: παισίν ροβὺ ὀλωλότων Ἰοοίπτη ἔαῖθ5ο οἱ. Ἡ ΟΥ̓ ΔΉ Π115. 

504 

ἀλλ᾽ ἄλλος ἄλλοις μᾶλλον ἥδεται τρόποις. 
ὙἸΘηΘη5 ΑΙΘΝ: ϑδίγοιῃ. ἹΙ  . 789: Εὐριπίδης ἐν τῷ Οἰνεῖ φησίν 

«ἀλλ᾽ ---- τρόποις". 
00 

ἀΦΑΧΟΝ σὺ δὲ τρέφοντά [νιν] τρέφεις; 
ῬΒΠ]οβίν. τοῖο. Ρ. 286,15: νυνὶ δὲ μοι, ἐχεῖνο εἰπέ οἰχεῖα γεῶρ- 

γεῖς ταῦτα, ἢ δεσπότης μὲν αὐτῶν ἕτερος. σὺ δὲ τρέφοντα τοῦτον τρέ- 
φεις. ὥσπερ τὸν τοῦ Εὐριπίδου Οἰνέα; τοῦτον] νειν ΜαιΠϊδο. 

500 
πυκνοῖς δ᾽ ἔβαλλον Βακχίου τοξεύμασι 
κάρα γέροντος" τὸν βαλόντα δὲ στέφειν 
ἐγὼ τετάγμην. ἀϑλα κοσσάβων διδούς. 

ἌἘΙ ΚΎῪ Ρ- 666 υ-: κότταβος δ᾽ ἐκαλεῖτο καὶ τὸ τιϑέμενον ἀϑλον 
τοῖς νικῶσιν ἐν τῷ πότῳ. ὡς Εὐριπίδης παρίστησιν ἐν Οἰνεῖ λέγων 
οὕτως “ πυκνοῖς --- διδούς". ν5. ὃ κοττάβων Ἰῖρτηϊ, κότταβον Οἀβδαθ. 

07 
σχολὴ μὲν οὐχί, τῷ δὲ δυστυχοῦντί πῶς 
τερπνὸν τὸ λέξαι κἀποκλαύσασϑαι πάλιν. 

5100. ΕἸον. 113,1: Εὐριπίδου Οἰνέως. " σχολὴ ---- πάλιν. Ο΄816- 
Π5. γ0]. 6. Ρ. 428 (οἱ. 1 Ρ. 384 64. Β851]1., νο]. ὅ Ῥ. 168 ΟἸναν!.): 
λέγεται δὲ χαὶ τοιαῦτα ---- εἰς τὸ κατὰ τὴν λύπην ἀγωγόν “ τοῖς δὲ δυσ- 
τυχοῦσί πως τερπνὸν τὸ κλαῦσαι κἀποδύρασϑαι τύχας. (α]οπτπὴ 
Δθουτᾶθβθ δᾶ Αθβοι. Ῥζοτη. 687: ὡς τἀποκλαῦσαι κἀποδύρασϑαι τύ- 
χας. τοοῖο πα Ιοαντ ἨΠΙΒΟΠ]κπι5. 

08 

ὅταν κακοὶ πράξωσιν. ὦ ξένοι, καλῶς. 
ἄγαν κρατοῦντες κοὐ νομίζοντες δίκην 
δώσειν ἔδρασαν πάντ᾽ ἐφέντες ἡδονῇ. 

Κσ10}. ἘΊον. 106, 8: Εὐριπίδου Οἰνεῖ (οἰνοῖ Α). “ὅταν --- ἡδονῇ. 

γ5. ἃ ἡδονή Μ, ἧδον Α. γοῖρὰ σαὶ Οομοὶ. 

509 

ΔΙΟΜ. σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος ξυμμάχων ἀπόλλυσαι; 
ΟΙΝ. οἵ μὲν γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσίν. οἵ δ᾽ ὄντες κακοί. 
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Αὐ. ἤδη. 723: δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ" “οὗ μὲν ---- κακοί (γῳ, 5). 
αὶ Β΄. Π01.: Εὐριπίδου ἐξ Οἰνέως “σὺ δ᾽ ὧδ᾽ --- κακοί᾽. Τλϊοιηο 5 
ῬΥΪΟΓΘἢ. Ο550 ΘΒ, ἰοῦ (ομοὶ, νἱά τ σοία5. ν5. 2. 5. Ρ. οἵ 
[ἀ}0. ποιὰ. πα θοὶ ὐορ. Ογρι. ὃ, 33, ᾿μἰταΐι5 ν τἀ θίτν ΤΠ ΆΠιοι Ὧ}. 
ΟἿο. δὰ Ατι.1, 30, 8: παῆὶ κί ατί ΠΠϑιίδιονι, μί ορῖνον", οἵ μὲν παρ᾽ οὐδέν 
εἰσι. τοῖς δ᾽ οὐδὲν μέλει. 

570 

ὡς οὐδὲν ἀνδρὶ πιστὸν ἄλλο πλὴν τέχνων᾽ 
κέρδους δ᾽ ἕκατι χαὶ τὸ συγγενὲς νοσεῖ. 

ϑιοῦ. ΕἼοΥ. 75, 8: Εὐριπίδου Οἰνεῖ. “ ὡς --- νοσεῖ. 

τ ν γαϑῖδν 
τας βροτῶν 

γνώμας σχοπῶν ὥστε Μαγνῆτις λέϑος 
τὴν δόξαν ἕλκει καὶ μεϑίστησιν πάλιν. 

Ῥμοί. 1μ6Χ. Ρ. 18,12 οἱ ϑα14. ν. ἩΙρακλείαν λέϑον: ἡ δὲ Μαγνῆ- 
τῈ6 ἀργύρῳ ὁμοία ἐστίν. ὡς Εὐριπίδης Οἰνεῖ (ὡς εὕροι νῦν ῬΠοι.) 
“τὰς --- παλιν. νΒ. 3 σκοπῶν} ἔογί. ἐπωπῶν Ἰορϑπάυμ. γ βριοἷί 
ΡΙαί. Το, Ὁ.:588-}}. ὥσπερ ἐν τῇ λίϑῳ, ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν 
ὠνόμασεν. οὗ δὲ πολλοὶ ἡ Εἰδενλθμῆι 

12 

Ατν. Αοἷ. 472: καὶ γάρ εἰμ᾽ ἄγαν ὀχληρός. οὐ δοκῶν μὲ κοιράνους 
στυγεῖν. Ὁ] ὅ'6Π0].: ὀχληρός. οὐ δοκῶν μὲν κοιράνους] τοῦτο πεπαρῴ- 
δηται ἀσήμως ἐξ Οἰνέως Εὐριπίδου. ὁ δὲ Σύμμαχος καὶ ἐκ Τηλέφου 
φησὶν αὐτό. 

19 
ἀϑράνευτον δ᾽ 

ΒΥ ςἢ. 1 Ρ. 181: ἀϑράνευτον " ἄστρατον. Εὐριπίδης Οἰνεῖ. 

: 574 
ἀκρίξζων 

Ηφδν οι. 1 Ρ. 302: ἀκρέξων ἄκροις ποσὶν ἐπιπορευόμενος. Εὐριπί- 
δης Οἰνεῖ (σινεῖ οοα 6Χ). 

ΟΙΝΟΜΑΟΣ 

Αὐρῖπη. πν. ῬΠΊοθη. ἃ ΚἸΓΟ ΠΟ ῆο οαϊίαμῃι: ἐπὶ Νιαυσικράτους 
ἄρχοντος δεύτερος Εὐριπίδης καϑῆκε διδασκαλίαν περὶ τούτου καὶ γὰρ 
ταῦτα ὃ Οἰνόμαος καὶ Χρύσιππος καὶ σώξεται. ααἴθι5 νουθῖβ ἀπᾶτη- 
νἱβ ἰσπποαῖῖ5 ἤος οοτίθ ἀοοθιηαν, ΟΘποιηϑαμη πηϑ οππτὴ ΟΠ 5 ρΡοὸ 
οὐ ῬΠΟΘΙ5515 δοίδιη 6586; 46 ἈΠ αδοΣ τα ΔΥο Ππομΐθ ποὴ οοηῃδίαξς. 1)6 
τγίπο νἱάθ απᾶθ Ρ. 185 δἰξα]τητιβ. 

570 

ἀμηχανῶ δ᾽ ἔγωγε κοὐκ ἔχω μαϑεῖν. 
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εἴτ᾽ οὖν ἄμεινόν ἐστι γίγνεσϑαι τέκνα 
ϑνητοῖσιν, εἶτ᾽ ἄπαιδα καρποῦσϑαι βίον. 
ὁρῶ γὰρ οἷς μὲν οὐκ ἔφυσαν. ἀϑλίους" 
ὅσοισι, δ᾽ εἰσίν. οὐδὲν εὐτυχεστέρους. 5 
καὶ γὰρ κακοὶ γεγῶτες ἐχϑίστη νόσος, 

κἂν αὖ γένωνται σώφρονες, κακὸν μέγα. 
λυποῦσι τὸν φύσαντα μὴ πάϑωσί τι. 

5100. ΕἾον. 76, 3: Εὐριπίδου Οἰνομάῳ. “ἀμηχανῶ -- πάϑωσί 
τι. ν5.4 ἔφυσεν Α. ν5. 6 αἰσχίστη οἷ. Βοτρκία5, [οτίαβϑθ ἐσχάτη 
ΡΥ ο μάθη. ν5. 8 τῷ φύσαντε τη ]1ηη. 

570 
ἕν ἐστι πάντων πρῶτον εἰδέναι τουτί, 
φέρειν τὰ συμπίπτοντα μὴ παλιγκότως" 
χοῦτός γ᾽ ἀνὴρ ἄριστος αἵ τὲ συμφοφαὶ 

ἧσσον δάκνουσιν. ἀλλὰ ταῦτα γὰρ λέγειν 

ἐπιστάμεσϑα, δρᾶν δ᾽ ἀμηχάνως ἔχει. ὅ 

σίο. ΕΊον. 99, 8: Εὐριπίδου Οἰνομάῳ. “ ἔνεστι ---- ἔχει᾽. ν85.1 
ἔνεστι ΌΥῚ, ἕν ἐστι Τυατ αι. . τουτῇ τόδε Β, ΒΌΒΡΙΟΔθΔΥ βροτῷ. γ5. ὃ 
καὶ οὑτός γ᾽ ΑΜΥ1μα., οὗτός γ᾽ Β. ν5. 4 ἧττον] ἧσσον Υὶμπα., 
σον Μ. 

ΤΡ 
ἀλλ᾽ ἔστι γὰρ δὴ κἀν κακοῖσιν ἡδονὴ 
ϑνητοῖς ὀδυρμοὶ δακρύων τ᾽ ἐπιρροαί: 
ἀλγηδόνας δὲ ταῦτα χουφίζει φρενῶν 
καὶ καρδίας ἔλυσε τοὺς ἄγαν πόνους. 

Θ(00. ΕἼοΥν. 122, 8: Εὐριπίδου Οἰνόμαος. “ ἀλλ᾽ --- πόνους. 

718 

τεχμαιρόμεσϑα τοῖς παροῦσι τἀφανῆ. 

ΟἸΟΠΘἢ5 ΑἸΙοχ. ὅθτοιῃ. ΝῚΙ Ρ. 746: Εὐριπίδου δὲ ἐν “μὲν τῷ Οἶνο- 
μάῳ γράφοντος “ τεχμαιρόμεσϑα --- τἀφανῆ᾽ ,ν ἕν δὲ τῷ Φοίνικι κτέ. 
γ ΡοῦΠ ῬΠΘοάογοίτιβ γο0]. 4 Ῥ. 881: καὶ πεισϑῆναι δέ 78 Εὐριπίδῃ 
τραγῳδοποιῷ ἐν Οἰνομάῳ λέγοντι “τεχμαιρόμεσϑα --- τἀφανῆ᾽. Β51- 
ΤΙ ΠΟΥ βρῆ. Οοᾷ. Ἐν. 916: ἀνὴρ ἔννους τὰ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαί- 
ρεται. τς γΟΥΒα]η ἔουθαθθθ. ΥΘΒρ οἷ᾽ ΝΙΘΟΡΠοΥτι5. ΟἸμαητι5 
Τρ σι. 84. ἴῃ Βοῖββ. Απϑοᾶ, πον. ρ. 106: τῷ μέλλοντα τεκμαιρόμεϑα 
τοῖς παροῦσιν. 

579 

ὅστις δὲ ϑνητῶν βούλεται δυσώνυμον 
εἰς γῆρας ἐλϑεῖν. οὐ λογίξεται καλῶς" 
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μακρὸς γὰρ αἰὼν μυρίους τίκτει πόνους. 

ὅτο"ν. ΕἾοΥ. 116, δ: Εὐριπίδου Οἰνομάῳ. “ὅστις --- πόνους. οἴη 
νϑ. ὃ (αθὶ νόσους ΡτῸ, πόνους ὁοάοχ Νοβ5.) οἷ, δάοβρ. ἤν, 465: μα- 
χκρὸς γὰρ αἰὼν συμφορὰς πολλὰς ἔγχει. 

50 

ὁ πλεῖστα πράσσων πλεῖσϑ'᾽ ἁμαρτάνει βροτῶν. 
Θ10Ρ. ΕἼον. 58, 5: Εὐριπίδου Οἰνόμαος. “ὁ --- ξβροτῶν᾽". πλεῖσϑ᾽] 

πλεῖστ᾽ ιμα. ΟἿ. ἀἄ6βρ. ἔν. 259. 

951 

ἐγὼ μὲν εὖτ᾽ ἂν τοὺς κακοὺς ὁρῶ βροτῶν. 
πίπτοντας. εἶναι ῥα δαιμόνων γένος. 

Οτΐοι ΕἾου. ὅ, ὅ ν". 47, ἐκ τοῦ Οἰνομάου. “ ἐγὼ --- γένος". 
γΒ. ἢ κακοὺς] κακῶς αἰ βδνς ὅἙωτρίαι τοοίο Ἰοοῦχτα ἰτθα ΟΠ πο1- 

ἄθυν Ἰππι8. 
ΠΑΛΑΜΗΔῊΗΣ 

τὐρρτο ΒΟΘΉ 86. ΘΟΙΊΤ 558 πὶ 6586. ΟἾγτρ. 91, 3 ἀοοοὺ Αϑ]αμτι5 
Υ. Η. 3, 8, 4πθπὶ Ἰοούτ ἰξα]Πτητιβ Ρ. 297 54. Αυριτηθηΐιτη ἰγϑά θυ 
ν᾽ ἀϑίιν Ἐμ ἴητι5 ἴα. 105: Κ᾽ 5565 φιιοεῖ ᾿αϊαηιοαϊῖς Ναιρίὴὶ ΗΠ ἀοἷο οΥγαί 
αδοορίιδ., ἴῃ αἴος πιαο]ιρμαναίν ψιοηιοαῖο διίηι τηιίογ 67 6.. ἰαπαάίθηι γί 
σογϑιϊο αὐ Αφαηιδηιγογθηι τι ]]ΐθηι διιίηι ηιῖδιί, φαΐ ΟἸσογ οί οἱ ἴηι ψιιῖδίς 
υἱαϊ586 κί σαδίγα ΜΉηῸ Οἷ6 ηιουογϑηίιν". 1 Αγαηιθηιηοη ὑογηι δα δ: Ὁ} 8 
οαξίγα τη Οἷδ τηιρογαΐ πιουογῖ. ὙΓγ.5565 ατΐθηι οἴαηι ποσίν 5015. ἡιαρΊ 
»οπάμιδ8 ατγὶ αὐὶ ἰαϑογηασιμίμηι Ῥαϊαηιθαϊδ ἐμοῦ αί οὐγιῖί. τίοηι ορίδίοϊαηι 
εοηδογρίαηι Ἀλμγυσὶ σαρίσυο αα Ῥγίαηιηι αἰ ρον ζογθηάαηι πε δηιχι6 
διγν Ρ᾽ΊΟΥ δην τη, χιῖ δηι ηογι Ἰοῆ6 α σαϑδίγῖ5 τη 7 }Π6γ6ί. ῥροδίογο. 
αἴθ οτηι θα γοϊίι5 12, σαϑδίγα γϑαῖγοί, χιΐάαρι ηιῖ65 ορδίοίαηι χάρι ΚΓ μ8- 
865 807 ]ρ567γαΐ 5967 οσαανον Ῥἤγ σὶς ροδίίαηι ααἱ Αρφαηιοηιηοηοηι αἰξιμ11, 
ἔπ. γα δογίρίιηι {[μ||: Ῥαϊαηιδαὴ α Ῥγίαγιο ηιΐδϑα, ἐαγιίμηιψιθ οἱ ατγῖ μοί [- 
οοίμ7 φμαρίμηι Κ᾽ 5565 ἴηι ἰαϑεγπαρσιίμηι οὐγμθγαί, 8 σαδίγα Αἰφαηιθηῖηο- 
μῖδ, εἴ οἱ σοηυοπογαΐ, ργοαογοί. τίαχιιθ ᾿αϊαριθος σιηὶ αὐ γϑσθηι 6556 
»γοσιοίιδ οἱ ξασίμηι πδραγοί. ἐπ ἐαθογ αι οἴμ8 167 μγι{ οἱ ατγιίηι 6770- 
αἰογιγί. χιοα Αφαριοημῖοη κί υἱαϊϊί. νογα [αοσίιι 6556 ογδαϊαϊί. χιο {αςείο 
Ῥαϊαηιοᾶος ἀοῖο ΚΓ γ8515 ἀεοθρίμ αὖ θα ΘΚ οἰ. τ 00 }80 ἸΉΠΟΟΘΉ 5 Οσοἴϑιιδ 
68[. ῬοΊγδοι. 1 ΡυόΠοθη. : οἷον δὲ κἀκεῖνο στρατήγημα Ὀδυσσέως οἵ 
τραγῳδοὶ ἐ ἄδουσι. Παλαμήδην ἐνίκησεν Ὀδυσσεὺς ἐν δικαστηρίῳ τῶν 
᾿“χαιῶν ὑποβαλὼν αὐτοῦ τῇ σκηνῇ βαρβαρικὸν χρυσίον. καὶ ὃ σοφώ- 
τατος τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖνος ἥλω προδοσίας. ἘλασρΙ ἀθδπὶ θα] αι τὸ- 
5ΒΡ1οτ ΑὙΙΒΙΟΡΠΔμ685, αα1 ΜΙΘΒΠ ΘΟ πῃ αθὸ ἀϊοοηΐθηα, ἔδοία ΤΊΙθβπ. 
110: τίν᾽ οὖν ἂν ἄγγελον πέμψαιμ᾽ ἐπ αὐτόν; οἶδ᾽ ἐγὼ καὶ δὴ πόρον 
ἐκ τοῦ Παλαμήδους" ὡς ἐκεῖνος τὰς πλάτας ῥίψω γφάφων. οὐ ΠΟΧ 

718: ἄγε δὴ πινάκων ξεστῶν δέλτοι. δέξασϑε σμίλης ὁλκούς. κήρυκας 
ἐμῶν μόχϑων. υὐϊ οχίγοιια γουθα ἔογίαθθθ, απ ΕὙΠΖΒΟΒΙΙ (Αγ. 
ΤΆ Θβιη. Ρ. 291) οϑύ βθηΐθηζιδ, οχ 'ρ50 Ἐλασιρι 6 γϑροϊέα βαμί, Π τὴ 
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ΠΠποίσαπί ὅθ Πο] α ν5.771 (οἱ δαϊα, ν. Παλαμήδης): ὁ γὰρ Εὐριπίδης 
ἐν τῷ Παλαμ ἤδὲ ΐ ἐποίησε τὸν Οἴακα τὸν ἀδελφὸν Παλαμήδους ἐ ἐπιγρά- 
ψαι εἰς τὰς ναῦς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ. ἵνα φερόμεναι αὗται ἔλϑωσιν είς 
τὸν Ναύπλιον τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἀπαγγείλωσι τὸν ϑάνατον αὐτοῦ. 
ὥσπερ Οἴαξ τῷ Ναυπλίῳ γράφει ἐν τῷ “Παλαμήδει Εὐριπίδου. ὁ γὰρ 
Οἴαξ ἐγχαράττει, πολλαῖς πλάταις τὰ περὶ τὸν Παλαμήδην καὶ ἀφίησιν 
εἰς ϑάλασσαν. ὥστε μιᾷ γέ τινι τὸν Ναύπλιον προσπεσεῖν. Αἀάθ πι- 
ἀἸοῖπιτη ΑΥΙΒΙΟΡ ΔῈ Ϊ5 ΤΊοβιηι. 848: (Ἐπ ]ρ1465) τὸν Παλαμήδην ψυ- 
χρὸν ὄντ᾽ αἰσχύνεται. ΜοΥδιιΒ ἃ Κ΄τοῦ. ΕἾοΥν. 9, 31 ἰτδά!ῖοβ (ΡΆΠ]Π156. 
ἔν. 1) ΟΧ Ποὺ ἀτνδιηδίθ ρϑίϊο8 6556 ο]. Μοϊμο]τῖ5. [ἄθιη ἀ ΠΙΒ ΓΟ 6 
{πὶ ῬΑ]  ἄθιὴ λώπει ᾿πἀπτὰ8 ἴη8ο 110 ΟΡ ΥΙ Ἰμτ6 ΠορῚ 91. ΠΤ ΡΥΟΠΗ 2 
Ὲ..515: λωπιστὸς ὃ Παλαμήδης" ἐκ τῆς τῶν ἱματίων ἐπιρράψεως 

(ἐπιρίψεως ςοἀ.). 
82 

τὰ τῆς γε λήϑης φάρμακ᾽ ὀρϑῶσας μόνος, 
ἄφωνα καὶ φωνοῦντα συλλαβᾶς τὲ ϑεὶς 

ἐξεῦρον ἀνθρώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι, 
ὥστ᾽ οὐ παρόντα ποντίας ὑπὲρ πλακὸς 
τἀκεῖ κατ᾽ οἴκους πάντ᾽ ἐπίστασϑαι καλῶς, ὅ 
παισίν τ᾽ ἀποϑνήσκοντα χρημάτων μέτρον 
γράψαντας εἰπεῖν. τὸν λαβόντα δ᾽ εἰδέναι. 
ἃ δ᾽ εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνθρώποις κακὰ 
δέλτος ἐπα, κοὐκ ἐᾷ ψευδῆ ἐβρμε 

ὅ[ο0. ΕἼον. ΤΣ δι πυίδαν Παλαμήδῃ. “ τὰ τῆς - λέγειν. 
ν5.1 μόνος Β, ΝΣ ὀοίθυϊ. γ5. 3 φωνεῦντα Β. συλλαβὰς τιϑείς 110 γ], 
οοῦν. Ηοπηβίονη. ν8. ὃ ὑθϑριοἰπηΐ Κ΄0Π0], ἩΙοηγ5. αν, Ῥ. 786, 12: 
Στησίχορος δὲ Παλαμήδην εὑρετὴν αὐτῶν (56. τῶν γραμμάτων) ποιεῖ- 
ται. ᾧ συμφωνεῖ καὶ Εὐριπίδης. οί. Αποοά, Οχομ. νο]. 4 Ρ. 818, 30. 
ν5. {-ἴ ο1η. ἌΡ ΨᾺ, 4 ὑπερπλοχκὰς Μ. ν5. 6 γραμμάτων Ἰ|Ρτῖ, χρη- 
μάτων ῬΑ] ρον. ν5. 7 γράψαντας εἰπεῖν] γράψαντα λείπειν βοαΠήρδε, 
Ιαίοί αἰτια αι. ν5. 8. κακὰ] κακὴν Ἡθαίμῖπ5. Οἴπα ποὺ Ἰοθο Ἠοι- 
τη Ππτι5. Ομ πηρὶ Δί οΒΡ. ἔν, 898, 

89 

πάλαι δή σ᾽ ἐξερωτῆσαι ϑέλων 
σχολή μ᾽ ἀπεῖργε 

60]. ΒΊΗΙ Β. 868: ἀστράπτων] ὦ ὅτι ἀκαταλλήλως εἴρηται" ἔδει 
γὰρ ἀστράπτοντα καὶ φαίνοντα. ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐ ἐν Παλαμήδει “ Λαιε 
πάλαι--- ἀπεῖργε". 15 4}0. ποι. ΟἿ. ΛΙΠΟΙΥΤΗΙΙΒ περὶ σχημάτων ἴῃ ἩΠοί. 
ν0].8 Ρ. 660 οἱ Ἐπιϑι. Π γ. 336, 39. νβ. 1 “(τε πάλαι 5.610]. Π]., πάλαι 
ὁρίου, ἄινε πάλαι ΜοϊμοἸκῖτ5... ““άρτιε πάλαι Ἰθουρ κι, πάλαι πάλαι 
ἐδιαρέδθατα; οὐς ΤΠ 65. 896: πάλαι πάλαι χρὴν τῇδε συγκάμνειν χϑονί. 
Αὖ. Ἄν. 991: πάλαι πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ κλήζω πόλιν. Ἰδπν. Μοά, 1116: 
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φίλαι πάλαι ([, πάλαι πάλαι) δὴ προσμένουσα τὴν τύχην καραδοχῶ. 
δή σ᾽] δέ σ᾽ Ἐλιι. 

54 

᾿“γάμεμνον, ἀνθρώποισι πᾶσι χρήματα 

μορφὴν ἔχουσι. συντρέχει δ᾽ εἰς ἕν τόδε: 
τούτων δὲ πάντες. οἵ τὲ μουσικῆς φίλοι 

ὅσοι τὲ χωρὶς ζῶσι. χρημάτων ὕπερ 
μοχϑοῦσιν. ὃς δ᾽ ἂν πλεῖστ᾽ ἔχῃ σοφώτατος. 

ΒΡ. ΕἼοΣ. 91, 24: Εὐριπίδου Παλαμήδῃ. “᾿γάμεμνον --- σοφώ- 
τατος΄. γ8.1 πᾶσι χρήματα ΑΜ, πᾶσιν αἱ τύχαι ὁρίου. ν8. 3 μορ- 
φὴν} μομφὴν ατοίϊι5. εἰς ἕν (εἰσὲν Μὴ τόδε ΑΜ, εἰς χρήματα ὀθίοι!. 
ν8. ἃ τούτου Ὑἱπᾶ. οἵ τε] οὔτε ΑΜ. ν5. 4 ξῶσι οῃη. Α. ν8. ὅ ἔχη Α 

- [ογίαβϑο Μ, ἔχει. ὁϑίρυ!. Οὐάοχ Μ ΤΡ ΟΕ ἴμπαπιο Ἰοοιμ Ρροβί ΕἾοΥ. 
γ. 29 ἰθίψαθ γν5. 1 πᾶσιν αἱ τύχαι. γ8. 3 εἰς χρήματα, ν8. ὃ τούτου 

μερὶ δοθοί. ὙΠΧΙῚΒ. 6586 νοερὰ οἱ. 4]. Κ. 

οδὺ 

στρατηλάται τἂν μυρίοι γενοίμεϑα. 
σοφὸς δ᾽ ἂν εἷς τις ἢ δύ᾽ ἐν μακρῷ χρόνῳ. 

δέον. ΕἼον. δέ, 8: Εὐριπίδου Παλαμήδει. : στρατηλᾶται ---- χρό- 
ν΄. νϑ8. 1 δ᾽ ἀν] τὰν ΑΜ Υοβ5. γενοίατο οἷ. ΜΘ πο κῖτι8. 
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ΑὙΤΡΙΟΡΠᾶμ65 Βίδη. 1446: 
εἶ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομεν. 
τούτοις ἀπιστήσαιμεν. οἷς δ᾽ οὐ χρώμεϑα. 
τούτοισι χρησαίμεσϑα. σωϑείημεν ἂν. 

Τὰ Ευμτριάριη. αἰςοπίθαι ἔδοιε ΑὙἸΒΕορ Ιδιθ5: γοϑροπάθι ΠΟΙ ΥΒι18 
γ8. 1451: εὖ γ᾽. ὦ Παλάμηδες. ὦ σοφωτάτη φύσις. Ἡϊΐϊπο ἀρρᾶτϊοιο 
νἀ θύπν νυβιιβ ΒΌΡΥᾷ βουϊρίοβ οχ Ἐπ ρι 415 Ῥ]αιηθθ 6556 ἄθργοιη- 
Ρίοβ “}) ᾧπαο [18 ἰμ θυ Ροβτα 5πηΐ γουθὰ,, εἰ νῦν γε δυστυ χοῦμεν ἐν 
τούτοισι. πῶς τἀναντία πράξαντες οὐ σωξοίμεϑ᾽ ἄν ; 5ρισία 6586. ἴΆτη 
ΠῚ ᾿πτ6116 Χϑυτιηΐ. Ευρ Ια 5 Δ ΟΌΤΊΘΙ ΤΟ ΓΘ νἰδοίαν Αν, ἤδη. 1448: 
ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πίσϑ᾽ ἡγώμεϑα. τὰ δ᾽ ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. 

ὅ851 

ὅστις “λέγει μὲν εὖ, τὰ δ᾽ ἔργ᾽ ἐφ᾽ οἷς λέγει 

αἴσχρ᾽ ἐστὶν αὐτοῦ, τὸ σοφὸν οὐκ αἰνῶ τόδε. 

Οτίοι ΕἼοΥ. 6». 41, 19: ἐκ Παλαμήδους. “ὅστις ---- τόδε". 
Το. 1). ρΡοϑβί ϑιοῦ, ἘΠ]. ρΡ. 697, 16: Εὐριπίδου (εὐριπίδους οο4.) 

ὅ) Τὰ αποᾶ ἴδῃ νϑύθυθβ φοηἰθοουηΐ ᾿ ΓΟ ΡΥ ίθ8. 60]. ΑΥν. ἤδη. 1451: 
εὖ γ᾽ ω Παλάμηδες] πρὸς τὸν Εὐριπίδην, ὅτι εἰκὸς ἐκ Παλαμήδους πε- 
πλάσϑαι ταῦτα. 
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’ ρ, " 5 »)] “"" " ο 

Παλαμηδη. Ἀσδενὸ -- αἰνῶ ποτε΄. γ5.1 ἔργ ἐφ᾽ οἷς] ἔρ... οἷς ΟΥο- 
εἷς οὐ. ν8. 3 τὸ σοφὸν Οὐ., τοῦτον Το}. 1) μι. τόδε] ποτε Το. Τλδιη. 

58 

εἷς τοι δίκαιος μυρίων οὐχ ἐνδίκων 
χρατεῖ τὸ ϑεῖον τὴν δίκην τε συλλαβῶν. 

5.10}. ΕἼον. 9, 18: Εὐριπίδου Παλαμήδει. " εἷς --- συλλαβών. ν5. 3 
τὸ ϑεῖον) τό ϑ᾽ ὅσιον οἱ. ΜοἰποΙΚῖ 8. 

ὅ89 

Θύσαν Διονύσου 
κόραν, ὃς ἀν᾽ Ἴδαν 
τέρπεται σὺν ματρὶ φίλα 
τυμπάνων ἰάκχοις 

ϑίνα. Χ ῥ. 470: τὴν κοινωνίαν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ἀποδειχϑέν- 
τῶν νομίμων παρὰ τοῖς “Ἕλλησι καὶ τῶν παρὰ τοῖς Φρυξὶ περὶ τὴν μη- 
τέρα τῶν ϑεῶν συνοικειῶν ἀλλήλοις. Εὐριπίδης τε ἐν ταῖς Βάκχαις 
τὰ παραπλήσια ἘΠΕ --- καὶ ἐν Παλαμήδῃ (παλαμήδει Πρ ῖ) φησὶν ὁ 
χορός "οὐ --- ἰάκχοις᾽. γν5. 1 οὐ σὺν Διονύσῳ 6α., οὐ σὰν Διονύσου 
ΠΠΡΥῚ τη 6 ] 10 γ68;, Θύσαν Διονύσου 5ονῖρ5]. ν5. 3 χυμδῦ γ6] κομᾶνος 
ΤΙ γῚ τη ϑ]ουθθ, χόραν 5ογρ51. ΟἿ, ΟΡβουν. οὐἱῇ. ρ. 44. 

00 

κώπην χρυσόκολλον 
ῬΟΙΙΧ 10, 145: Εὐριπίδης μὲν ἐν Παλαμήδει λέγει κώπην χρυσό- 

κολλον. Μένανδρος δὲ κτξ. 
991 

ἐκάνετ᾽ ἐκάνετε τὰν 
πάνσοφον, ὦ “Ιαναοί, 
τὰν οὐδέν᾽ ἀλγύνουσαν ἀηδόνα Μουσᾶν. 

ῬΆΠοΒίν. Ἠογχοΐο. Ρ. 818, 18: ὡς σοφώτερόν τε καὶ ἀνδρειότερον 
ἑαυτοῦ τὸν Παλαμήδην ὁ Ὀδυσσεὺς ἀπέκτεινεν. ἱκανῶς ἐκ τούτου ὁι- 
δάσκει ὁ 0 Πρωτεσίλεως. ὅϑεν καὶ τὸν ϑρῆνον τὸν παρ᾽ Ἐὺριπίδῃ ἐ ἕπαι- 
νεῖ, ὑπότε Εὐριπίδης ἐν Παλαμήδους μέλεσιν " ἐκάνετε᾽ φησίν " ἐκα- 
γετὲ ---- Μουσᾶν᾽". Ἰθῖορ,, 1. 2, 44: Εὐριπίδης δὲ καὶ ὀνειδίζει αὐτοῖς δ) 
ἐν τῷ Παλαμήδει λέγων “ ἐκανετ’ - Μουσᾶν’᾽. ῬαοίΖ. χορ. 1]. Ῥ. 
44, [4: τοῦ Παλαμήδους τὸν ἄδικον ϑάνατον, ὡ καὶ τὸν τραγικὸν Τὺ- 

ριπίδην φιλῶ περὶ τούτου εἰπόντα «ἐκανετ᾽ -- Μοῦσαν᾽. ΤχοίζΖ. ἴῃ 
ΤΘΟΡΙν. 884: τὰ δὲ περὶ τὸν Παλαμήδην καὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ δρα- 
ματι Παλαμήδους φησίν " ἐκάνετ᾽ ---- Μουσῶν’. ἐκάνετ᾽ ἐχάνετε τὸν 
ἄριστον ᾿Αχαιῶν. γν5. 1 ἐχτάνετε ν. 1. ἴῃ Ἐμ ἐς οἱ Ίορ. 1.. τὰν 

Ἐ)} ΑἸΠΙΘμΙ ΟΠ βῖθτι5. ργορίου. ἀδιηπαύιηι οογαῦθηι: ἰὔῳ Ἰ)1ορθηο85, αἀποᾶ 
[δύ 6556. Τρ ρου γα ΟΠ 65 ἀοοοηΐ, 
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πάνσοφον οἴη. Ῥ]Π]Οβίν, τὰν 4ο]οὐ Βουρκῖτιθ. νβ. 3. ὦ ΖἝαναοί ὁ1). 
Τλῖορ. 1... νϑ. ἃ οὐδὲν νι]ρο, οὐδέν᾽  Ἄ]οὶς. Μουσᾶν] Μοῦσαν "1" 2οίζ. 
Ἔχορ. οὐ ΤιθνῚ ποθι }}} Τ᾽ ΝΠ] οβίν.. Μουσῶν "ΠΠ χοί. ἴὰ Τγ οορ ιν, Π πιο 
Ἰούύα γοβρίοϊε ααοΐου. ἀυριμιθητὶ [βοονς Βτιβῖν,, οαἷπ5 πιο δοῖα αἰξα- 
Ἰτηλτ5. 5 Ρτὰ Ρ. 868. 

592 

Ἠδυροοῦ. Ρ. 61; ὃ: διεκωδώνισε “ημοσϑένης ἐν τῷ περὶ τῆς πρε- 
σβείας (δ 167) ἀντὶ τοῦ διεπείρασε καὶ ἐξήτασεν. ἡ δὲ μεταφορὰ ἤτοι 
ἀπὸ περιπολούντων σὺν κώδωσι τὴς νυχτός Εὐριπίδης Παλαμήδει. ἢ 
ἀπὸ τῶν δοκιμαξόντων τοὺς μαχίμους ὄρτυγας τῷ ἤχῳ τοῦ κώδωνος. 
ὡς ̓ “φίσταρχος. 6110]. Αὐν. Αν. 842: κωδωνοφορῶν) οἵ περίπολοι οἵ 
τὰς φυλακὰς περισκοποῦντες ἐρχόμενοι ἐπὶ τοὺς φύλακας κώδωνας εἷς 
χον. --- μήποτε δὲ παρακωμῳδεῖ τὸν Εὐριπίδου Παλαμήδην οὐ πρὸ 
πολλοῦ δεδιδαγμένον. 

99 

ἔμβολα 
Ἠ ΒΥ οι. 1 Ρ. 1190: ἔμβολα᾽ Εὐριπίδης Παλαμήδει καὶ Σχίρωνι. 

ἔμβολα. τὸ δὲ πολὺ ἀρρενικῶς λέγουσι τοὺς ἐμβόλους. Ταϊογρτοίαίο 
ΘΧΟΙαΙ. 

ΠΕΙΡΙΘΟΥ͂Σ 

Ἡνρῖηαβ ἔα. 79: Τλθβοιιβ Αδρεὶ οἱ 4θίμραθ μοὶ βΐαθ ἈΠ ἴτιι5. Οιίηι 
Ριρίίμοο Τ]αϊογῖς βἰὸ Ποίομαηι Τυηπααγοὶ οἱ Ποίας ἤἰΐαηι υἱγσίηθηι 6 [αῦ0 
ἢίαπαρ βαογεαρμίοηιν γαριογγιέ οἱ ἀοίι]ογιγί Αἰ ποηα5 (Αἀρλιάηπας οἰ. Μπιη- 
ΚΟΥ) ὧι ρασιηι ΑΝ ίσαΘ γορίοηῖδ. φιοί ]Ιουῖδ 605 Οἰηι υἱα 5561 ἰαηίαηι 
απααοσίαγα ἤαθογ τ 86 ἱρδὶ ααἱ ρογσιηι Οὐ} 6 ΥΟηιί, ἴηι ψιιῖοίο δἷ5 Ἰηρ 7 α- 
νἱί τι ρείογογέ αηῖϑο α ἈΙμίοης Πιγμοο ΡΥοβογρίπαρι ἴηι σογιϊιστιῖγι. ψιῖ Οι)ι 
»6} τηϑιίαηι Τασηπαγίαηι ααἱ ἡ {6708 αοδοοηαϊδϑθηί οἱ ὧδ χα γ6 υδηϊδϑοηΐ 
ἱμαϊσαγομί ῬΙμίογιῖ, α ΕΠ δ δίγ αἱὶ αἰέψιιο Ἰασογαίϊ βιί. ψιο Πογοιῖος αὐ 
σαποηι {γιοϊριίθηι αποαηαιηι σἰηι υογιῖδϑοί, {{Π βἰθηι οδἴλι5 ηι}0 107 αγμηΐ. {μὲ 
α Ριμίοηο ἡπιροίγναυϊί φοδῴιο ἱμοοϊμηιοδ οαμιατ. ὅ080]. Γ Ζοίχ. ΟἿ]. 
Αποορᾷ. Οχοη. νο]. 8 Ρ. 859, 32: καὶ ἡ Κόρη. ἣν ὁ Πειρίϑοός τε καὶ 
Θησεὺς ἁρπάζειν μέλλοντες συνεσχέϑησαν" καὶ Πειρίϑοος μὲν κατε- 
βρωϑη. ὁ δὲ Θησεὺς ἐσώϑη παρ᾽ Ἡρακλέους" κατ᾽ Εὐριπίδην σώζον- 
ται καὶ οἱ δύο. Αἀ4. ατορ. ΟοΥ. ἴὰ οι. νο]. 7 Ρ. 1312 5ᾳ. Πυθ1-" 
ἰαΐπτη [αἴββθ αἴσῃ λα ρ1 415. οβϑϑί ἀγατηᾶ δὲ ΟΥὐαθ ἀοοθί ΑὐΠ6- 
πᾶθιβ (ἔν. 595), οἵ, γα ἜΙΡ. Ρ- 1856, 88: τούτων (᾿πυνρ! ἀθογαπι 
ἀνδιηδίαιη) νοϑεύεται τρία. Τέννης (γέννης ἀιίο ἘΠΠΙΒ]οἴπτι) Ῥαδά- 
μανϑυς Πειρίϑους. ΜΥ̓ ΟἸΟΚΟΥ πτις τοῦοσί ἔτ. 857 οἱ 980. 

994 

ἐμοὶ πατρὶς μὲν άργος. ὄνομα δ᾽ Ἡρακλῆς. 
ϑεῶν δὲ πάντων πατρὸς ἐξέφυν Διός" 
ἐμῇ γὰρ ἠλϑὲ μητρὶ κεδνὸν εἰς λέχος 
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Ζεύς. ὡς λέλεκται τῆς ἀληϑείας ὕπο. 
ἥκω δὲ δεῦρο πρὸς βίαν Ἐὐρυσϑέως. τ 

ατορ. ον. ἰπ ΒΠιϑίξ. νο]. 7 Ρ. 1812: καὶ Εὐριπίδης "Ζεὺς τος 
ὑπο (55. 4). οὗτος ὁ στίχος ἐν δυσὶν εὕρηται δράμασιν Εὐριπίδου, 
ἔν τὲ τῷ λεγομένῳ Πειρίϑῳ καὶ ἐν τῇ σοφῃ “Μελανίππῃ.. ἐν μὲν γὰρ 
τῷ Πειρίϑῳ παρεισάγεται Ἡρακλῆς ἐν “Τιδου κατελϑὼν κατὰ κέλευ- 
σιν Εὐρυσϑέως καὶ ὑπὸ τοῦ Αἰακοῦ ἐρωτώμενος ὅστις ἔστι καὶ ἀπο- 

κρινόμενος " ἐμοὶ ΒΞ Εὐρυσϑέως᾽. Νιμὴ γϑυιὴὶ 511 απο ΟὙΘΡΌΣ ΙΒ 

{δ 41 ὑπὸ τοῦ “Αἰακοῦ ἐρωτώμενος - ἀαθιῖο: ᾿ρ88 νϑυρᾶἃ ῬνοΪορύμη 58- 
Ρνἰπαξ. ν8. ὃ κεδνῇ πρὸς λέχος] κεδνὸν εἰς λέχος 5ογῖρβὶ οαπὰ Οο- 
πἰπρίοπο. 6 ν5. 4 οἵ. ἢ". 484. 

Ὁ 

ἵνα πλημοχόας τάσδ᾽ εἰς χϑόνιον 
χάσμ᾽ εὐφήμως προχέωμεν 

Αἴ. ΧΙ ». 496 Β- πλημοχόη σκεῦος κεραμεοῦν βεμβικῶδες -- 
χθῶνται δὲ αὐτῷ ἐν ᾿Ελευσῖνι τῇ τελευταίᾳ τῶν “μυστηρίων ἡμέρᾳ. ἣν 
καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ πφοσαγορεύουσι πλημοχόας" ἐν ἢ δύο “πλημοχόας πλη- 
φώσαντες τὴν μὲν πρὸς ἀνατολὰς τὴν δὲ πρὸς δύσιν ἀνιστάμενοι ἄνα- 
τρέπουσιν ἐπιλέγοντες ῥῆσιν μυστικήν. μνημονεύει δὲ αὐτῶν καὶ ὁ 

τὸν Πειρίϑοον, γράψας. εἶτε ΟΣ ἐστὶν ὁ τύραννος ἢ Εὐριπίδης. 
λέγων οὕτως " ἵνα ---- προχέωμεν᾽. ν5.  προσχέωμεν δῖ (ὑΔθδ}). 
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σὲ τὸν αὐτοφυὴ τὸν ἐν αἰϑερίῳ 
ῥύμβῳ πάντων φύσιν ἐμπλέξανϑ'. 
ὃν πέρι μὲν φῶς, περὶ δ᾽ ὀρφναία 
νὺξ αἰολόχρως. ἄκριτός τ᾿ ἄστρων 
ὄχλος ἐνδελεχῶς ἀμφιχορεύει ὕ 

ΟἸοιμθη5. ΑἸοχ. ϑίχοι. Υ' ῥ. 717 (δ θῖπβ Ῥῃ, Εἰ. Ρ. 68Ι Β): 
δὲ (ἔν τε Ἐλι56}.) τῷ οὐκ Αρη δράματι ὃ αὐτὸς (ἔαν. ὴ καὶ τάδε κλρα 
γῳδεῖ σὲ τὸν ---ἀμφιχορεύει᾽". ἐνταῦϑα γὰρ, τὸν μὲν αὐτοφυὴ τὸν δη- 
μιουργὸν νοὺν εἴρηκεν ; τὰ δ᾽ ἑξῆς ἐπὶ τοῦ κόσμου τάσσεται. ἐν ῶ καὶ 

(αἴ αὐ αι 1 56}.) ἐναντιότητες φωτός τε καὶ σχότους. γ8. 1 οἱ 3 μᾶ- 

μοπί 560]. Ἐὰν, Οὐ. 970: ὅμοιον τοῦτο (]. τούτῳ) τὸ ἐν Πειρίϑῳ " σὲ 
τὸν ---- ἐμπλέξαντα᾽. 5.61101. ΑΡ. ἘΠιοᾷ. 4, 148: καὶ Εὐριπίδης ἐν Πει- 
οίϑῳ " σὲ τὸν --- ῥύμβῳ᾽. οὐ, Τσυιδῦ. ἴῃ ΠΤ ομγϑ. Ῥ. 1184 ἄο ν. δόμβος 
ἀἰδρυίαδμβ: τινὲς δὲ ῥύμβον γράφουσι διὰ τοῦ Ὑ΄, ὡς Εὐριπίδης ἐν 
Πειρίϑῳ αἰϑέριον δύμβον φησίν. Ἡ ΘΒ ο]ι. 1 ». 153: αἰϑέρος τύμβος" 
οὐρανός. Ἀ}1 αἰϑέρος (ἀοοθαῦ αἰϑέριος) δύμβος οοντοχὶν ΒΔ] 5118. 
γ5. 1 τὸν ἐν αἰϑερίῳ] πάντων ϑεῶν αἰϑέρα β6Π0]. Αρ. ΕΒ}. ᾿νβ. 3 
δύμβῳ] δόμβῳ Ἰδπι50Ὁ. οὐ Κ'9}0]. 1ῦτ"., ὄμβρῳ ΟἸοιαοη 5 ΠΡ]. 
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ἀκάμας τε χρόνος περί γ᾽ ἀενάῳ Α 



ΠΙΟΙΡΙΘΟΥ͂Σ 433 

ῥεύματι πλήρης φοιτᾷ τίκτων 
αὐτὸς ἑαυτόν. δίδυμοί τ᾽ ἄρκτοι 
ταῖς ὠκυπλάνοις πτερύγων ῥιπαῖς 

τὸν ᾿ἀτλάντειον τηροῦσι πόλον ἢ 
ΟἸδιμοη5. ΑἸοχ. ϑίγοιι. δι Ρ- 667: περὶ τούτων οἶμαι καὶ ἡ τρα- 

γωδία φυσιολογοῦσά φησιν “ ἀκάμας εν πόλον. ὅο]ιο], Ἂν. Αν. 179 
(ὅα. γ. πόλοςν): πόλον γὰρ οἵ παλαιοὶ --- τὸ περιέχον ἅπαν. Εὐρι- 
πίδης Πειρίϑῳ " καὶ τὸν ᾿“τλάντιον φρουρῶν πόλον᾽ (ν5. 5). νΒ8. 2 
πλήρης .7 πλάρης οοάοχ Ῥαυὶβ. νβ8. ὃ φρουρῶν ὅ60]. Αγ. οὐ ὅ,π|α., 

τηροῦσι ΟἸοηι. 

98 
αἰδοῦς ἀχαλκεύτοισιν ἔξευκται πέδαις 

ῬΙαΐ. Μον. Ρ. 482 Α.: οὐ γὰρ ὃ συμπότης οὐδὲ ὁ συνέφηβος οὐδὲ ὁ 

ξένος " αἰδοῦς --- πέδαις : ἀλλ᾽ ὁ σύναιμος. 1014. ν». 583. Α: εἶτα 

ὥσπερ ἐνέχυρον προέμενος τὴν ἐπαγγελίαν " αἰδοῦς --- πέδαις. Ἐλαυ]- 
ΡΙ4 5 6556. νούβαθῃ ἀοοοθί ΡΙαί. Μον. Ρ. 7632 1: φιλίας καὶ κοινωνίας. 
οὐχ οἵαν Εὐριπίδης φησὶν ἀχαλκεύτοις ἐξεῦχϑαι πέδαις. δὰ Παπς [α- 
θα]δπὶ το] αΐαθ. δὲ ργορίον ῬΙαξ. Μὸν. Ρ. 96 Ο: ἔνιοι τῶν φίλων οὐδὲν 
ἀπολαύσαντες εὐτυχούντων συναπόλλυνται δυστυχοῦσιν - χαὶ τοῦτο 
μάλιστα πάσχουσιν οἵ φιλόσοφοι καὶ χαρίεντες. ὡς Θησεὺς τῷ Πει- 

ρέϑῳ κολαξομένῳ καὶ δεδεμένῳ ἐ πέδαις ἀχαλκεύτοισιν ἔξευκται πό- 

δας΄. τ] πόδας ἱπορίαμη δύ. πέδαις δ᾽ ἀχαλκεύτοις αἰχὶς ΑΘ56}ι. 

ΟΠοΘρΙι. 498. 

599 
οὐκ οὖν τὸ μὴ ζῆν κρεῖσσόν ἐστ᾽ ἢ ξὴν κακῶς: 

ὅΘτο. ΕἼοΥ. 191, 34: Εὐριπίδου Πειρίϑου. “οὐκ --- κακῶς :᾽ ΟἿ 

ϑορῖι. ἔν, 445. 

000 
τρόπος ἐστὶ χρηστὸς ἀσφαλέστερος νόμου" 
τὸν μὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν διαστρέψαι ποτὲ 
ῥήτωρ δύναιτο, τὸν δ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω 
λόγος ταράσσων πολλάκις λυμαίνεται. 

(0. ΕἾοΥ. 37, 15: Πειρίϑου. “ τρύπος --- λυμαίνεται΄. ν8. 1 

ἐστὶ] δὲ Τυϊας. νβ5. 4 λόγοις Π|Όν], λόγος Μοίποκίαβ. Ηαῖς ἀγαμηδεὶ 
Ἰοοῖη νἱμαϊοανι 4160 Κ. 

001 

ὁ πρῶτος εἰπὼν οὐκ ἀγυμνάστῳ φρενὶ 
ἔρριψεν ὅστις τόνδ᾽ ἐχαίνισεν λόγον, 
ὡς τοῖσιν εὐ φρονοῦσι συμμαχεῖ τύχη. 

5100. Εἰ]. 3. 7, 4 ». 886: Εὐριπίδου Πειρίϑῳ. "ὁ πρῶτος --- 

ψυχή". ν5. 4 ὡς τοξαρμῆ πᾷσιν γὰρ Μίοη. τηοι. 462. τύχη] ψυχή 8100. 

ΤῊΑΘ, ΘΟΠΑΞΕΟ, ΕΒΑΘΜΈΝΤΑ, : 28 
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002 

ἔφεξις 

Ηθϑυ ὉΠ. 1. Ρ. 1648: ἐφέξις (ἐφέξεις Μβυμτβ, ἔφεξις 8111)" χάριν, 
ἕνεχα. ἐποχεῖν (ἐποχήν ϑομον 15), πρόφασιν. Εὐριπίδης Πειρίϑῳ" 
ἔπεξις (πος γοοα θα] αι 46] θὲ βομονα5). 

009 
ϑρᾶξαι 

ἩΘβγ61. 1 Ρ. 1728: ϑρᾶξαι (ϑράξαι 64.}" ταράξαι, λυπῆσαι. Εύ- 
οριπίδης Πειρίϑῳ. 

ΠΕΛΙΑΔΕΣ 

για Ἐπιρ. Ρ. 185, 80: ἤρξατο δὲ διδάσκειν ἐπὶ Καλλίου ̓ ἄρχοντος 
κατ᾽ ὀλυμπιάδα ὀγδοηκοστὴν πρώτην" πρῶτον δ᾽ ἐδίδαξε τὰς Πελιά- 
δας ἔτει πρώτῳ. ὅτε καὶ τρίτος ἐγένετο. ἽΝ ἀΥρτπθηΐο ρϑποῖδ ἰγἃ- 
αἴξ Μοβθ5 Ομουθηθηβὶϑ ἴῃ Ῥτορύτηῃ. ΠἰὈγο 111 (ν. Μι 811 ᾿πι560. ΟἸγομ. 
Ρ- 43): Αιγῖριαθ5 ἱγαρίσιιδ ---- γι 115. ψιίαθ ὁ ἤἥθαάρα γοζογί θαυ θηλο5 ηιθΉ-- 
{66 7165 αἰζηγιρί!. αἷΐ Θηΐηι ἑρδαηι δοοσϊοίαίο. σιν ]αϑοηθ ψμοάαηι Ἰμϊία 6 

δομίμία ἴθ Τἠδϑϑαϊϊαηι παυϊραυϊδ80. αἰφιι6 αγίο5. ηϊαρίοαβ ἤΐς ργο[οβϑδαηι 
γόρόμι ψιΐ {6776 6 Ἰηιρθγαθαί ἀοίοδὶβ ΘΟ 51115. ρ6 7 616076 ἀδογθυῖδ56. ΠΟΥ ΟῸ 
αρμα οἰιδαθηι [Πα 5 σοηιηιΘΉ107 αἱΐδ αἴ ραίγῖδ. ἀθυοαα βοηδοίμίο ηϊαδοιμῖαθ- 
γμ6 ργοίήδ αρζοοίι --- ορθηὶ διμαηι Οὐάι 556, ψιία {μη ---- ἡ, ἡμευ6»1]6Ή)ι 
αθίαίθηι «ἰθγῖιο0 γ65{1{π|6γ6ί. [5 Οἱοί5 ρογοίί ρο7γ}Ὸ εἰρηρί]αίίι πα γα}. ψιία 

γαἰοη6 γ658. ραίγαία {ιογίί, πθηιρ6 μί οάρα Ἰαριϊαίμηι αγτοίοηι {γι Ἰοροίθηι 
ΘΟΉ 66 6711 Τργθηιψι6 δια] 0711, πίψιιο {(γνορί6 οἰίηι ηιοίϑιι5 ἰοῦθί6 υἱνοη 5 
αγἼο 15. 8ρθοίοηι οδίθηογῖί δοψιμθ ηιοαο {1515 Π]αιι5 Ῥοϊϊαηι Ἰαγιϊαραιηι 
Ομγανογῖ: ογαίψιο,, τηχιῖί, τη Ἰοροίο., οἱ ργαρίογοα γι] ααἰαϊ. ΜΘΊιοτα 
Ριδοθοὺ ΗἩγρίμπιιβ [Δ. 94, ἀπουτῃ πᾶθο αὐἰζα]1556 δα! ποῖαι: ἡμάο Ῥο- 
Πακίο5, τὰ 65 Αοοοίς, Τοϊορία, οάιιδα, Ρϊδιαϊοο, Πίρροίμοο, Πφάδαρ 
ἡ) »ιεἴ81:: ραίγὁηι διηι οσΟϊδιηιν γι ἀοηθο σοαο γι. Οἰηι 86 ἰδοθρίαβ 6556 
υἱαθγθηί, αὐ ραίγία ργοζισογιηί. Ῥυοθα θη Πον ἘΠ]ΠΙ5] οἴπι5. τὸ τοίου 
ἔν, 852. 

004 

Μήδεια πρὸς μὲν δώμασιν τυραννικοῖς 
6110]. Τὰπιι. Μοα. 688, ν4ο ἔν. 60ὅ. 

00 Ὁ 

τί χρῆμα ἐρέσροι φράξε μοι σαφέστερον. 
Εὰτ, Μοα, 698: “ τί χρῆμα ---- σαφέστερον. τ 1 ὅ6110]. ν5. 688 οὐ. 

Μδ.: σεσημείωται ὁ στίχος ὅτι καὶ ἐν Πελιάσιν ἔστιν. ὧν ἀρχή (ἀρ- 
χει διΐο 4101.) “Μήδεια ---- τυραννικοῖς ([". 604). 

000 

αἰνῶ" διδάξαι δ᾽ ὦ τέκνον σε βούλομαι. 
ὅταν μὲν ἧς παῖς, μὴ πλέον παιδὸς φρονεῖν, 
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᾽ , , 

ἐν παρϑένοις δὲ παρϑένου τρόπους ἔχειν, 
-“ ἼΔΗΙ ὩΣ ωι, ᾿ ΣΦ ᾽ - " 
ὁταν δ᾽ ὑπ΄ ἀνδρος χλαῖναν εὐγένους πέσῃς. 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀφεῖναι μηχανήματ᾽ ἀνδράσιν. ὔ 
510}. ΕἼον. 74, 36: Εὐριπίδου (ἐν αἀαϊε Α) Πελιάσιν. " αἰνῶ --- 

ἀνδράσιν. ν8. 3 πλέον] πλέω ΑΜΥΙμά. ο55. ροβέ νβ. 4. ποῃῃ]}}}} 
ΘΧΟΙά͵δδο νἱά τ τοί. 

Ὑ΄ 

007 
πρὸς κέντρα μὴ λάκτιξε τοῖς κρατοῦσί σου. 

στο. ΕἾον. 8, 22: Εὐριπίδου Πελιάσι. “ πρὸς --- σου᾽. Ἐ41}». πο- 
6) ΟΠ]. ὥὅο!ο]. Ριμά. γί. 2, 178. 

005 
τὸ δ᾽ ἔσχατον δὴ τοῦτο ϑαυμαστὸν βροτοῖς 
τυραννίς. οὐχ εὕροις ὃν ἀϑλιώτερον. 
φίλους τὲ πορϑεῖν καὶ καταχτανεῖν χρεών, 
πλεῖστος φόβος πρόσεστι μὴ δράσωσί τι. 

5100. ΕἾον. 49, 7: Εὐριπίδου Πελιάδων. “ τὸ δ᾽ --- δράσωσί τι’ 
Υ5. Ι ἐσχάτως βου ρου. ν5. 8 ἔοχέ. πόλεις τὲ π. καὶ φίλους ἀνάνεῖν 
γβ. 4 πλεῖστος] ἐπεὶ τη ]ῖμι. δράσοντί τι Ν. 

009 
οὐκ ἔστι τὰ ϑεῶν ἄδικ᾽΄. ἐν ἀνθρώποισι δὲ 
κακοῖς νοσοῦντα σύγχυσιν πολλὴν ἔχει. 

ΡΣ Πα 1, 5. τ». 5536: Εὐριπίδου Πελιάσιν. “οὐκ -- ἔχει". 
τοι ΕἼου. ὍΣ 5 Ρ. δδ, 29: “οὐκ --- ἔχειν πολλήν. ν8.1 τὰ τῶν 
ϑεῶν 51ο}., τὰκ ϑεῶν Μοϊποϊκῖα5. ἄδικα. τὰν βροτοῖσι δὲ βουῖθρη- 
ἄπτῃ νἱἀοίαν. νβ.3 κακοῖς] ἢ. κακῶς 165. πολλὴν ἔχει] ἔχειν πολλήν Οὐ. 

010 
ὁρῶσι δ᾽ οἱ διδόντες εἰς τὰ χρήματα. 

. δ΄[00. ΕἾἼον, 92, 4: Εὐριπίδου Πελιάσι ( Πελοπίσι ἀπο Οοείπ). 
“ὁρῶσι --- χρήματα. 

611 
ἐν τοῖσι μὲν δεινοῖσιν ὡς φίλοι φίλων" 
ὅταν δὲ πράξωσ᾽ εὖ, διωϑοῦνται χάριν 
αὐτοὶ δι᾽ αὑτοὺς εὐτυχεῖν ἡγούμενοι. 

Τοῖι. 1)8ηι. Ῥοδί 500. Ἐο]. Ρ. Τ2Ι, 326: Εὐριπίδου. Πελιάσιν (πε- 
λειάσιν οοα.). “ἐν τοῖσι ---- ἡγούμενοι". ν5. 3 δι΄ αὑτῶν τηδ] μη. 

012 
ὁ γὰρ ξυνὼν κακὸς μὲν ἣν τύχῃ γεγώς. 
τοιούσδε τοὺς ξυνόντας ἐχπαιδεύεται. 

285 
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χρηστοὺς δ᾽ ὁ χρηστός: ἀλλὰ τὰς ὁμιλίας 
ἐσθλὰς διώκειν, ὦ νέοι. σπουδάζξετε. 

ΤΟΙ. 1)8πι. Ῥοβὲ ἴον. ΤΕ]. Ρ. 706, 11 οὐ Ῥ. 725, 10: Εὐριπίδου 
(τοῦ αὐτοῦ Ἰοςο Ἁ] ΘΣΟῚ Πελιάσιν. “ὃ γὰρ --- σπουδάζετε". νϑ. ' ὃ οἱ 
μὲν οπι. Ρ. 706. ἢν] ἂν Ρ. 706. γεγώς γένος Ρ. 125. ν5. 3 τοιούτους 
δὲ οἱ ἐκπορίξεται Ρ. 1706. ν8. ὃ δ᾽ ὁ[ δὲ ρ. 706. 

019 

φϑείρου: τὸ γὰρ δρᾶν οὐκ ἔχων λόγους ἔχεις. 

01. Ὥδιι. ροϑὲ ϑ(οὉ. ΕΠ). ρ. 607, 38: Εὐριπίδου Πελιάσιν. 
᾿φϑείρου --- ἔχεις᾽. φϑείρου] ϑείρου οοάθχ. ἔχεις] λέγεις, πιΘϑο10 418. 

: : 6014 
ἀντεμμασασϑαι 

Ἠφβγοῖ. 1 Ρ. 894: ἀντεμμάσασϑαι᾽ ἀνταποδοῦναι. ἐπιπλῆξαι. 
Εὐριπίδης Πολιάσιν (Πελιάσιν ΜοαΙ51.5). Βογίαββθ ἀντεμμάξασϑαι 
οἱ Εὔπολις Πόλεσιν 16. 

01 

ἀρταμεῖν 
Ἡ Ρ ΟΝ. 1 ρΡ. ὅδ6: ἀρταμεῖν" κατακόπτειν. Εὐριπίδης Πελίασι 

(πολίασι Θφοα6Χ). 
010 

εὐστόχως 
Απεϊαίί. Ρ. 96, 28: εὐστόχως " Εὐριπίδης Πελιάσιν. 

017 
κατηβολή 

5680]. ῬΙαί. Ρ. 9048 92: κατηβολή. τὸ ἐπιβάλλον. Εὐριπίδης Τη- 
μένῳ καὶ Πελιάσι. Ἑϊαάοιι ΗΠ ΡΥ ΟΠ. 2. Ρ. 300, τ] κατηβόλη οοάοχ. 

018 

λύσιμον 
Απεϊαίί. Ρ. 106, 237: λύσιμον: ϑηλυκῶς λέγει Εὐριπίδης Πελιάσιν. 

019 

ὄβρια 
Αο]δηι Ν. ΔΑ. 7, 47. νῖάο Αθβοῖ. ἢ", 47. ἘπιυρΊ 65. ̓ ποθυδιιηη 

αἰχτιιι ὄβρια ἀπ ὀβρίκαλα ΑἸ ΧοΥῖ!. 

ΠΗΛΈΩΣ 

Τονίασθο πάπο [Ὁ] τη τϑϑρίοἴτμν! Ἡ ΟΥ̓ ΔΥ [τι Ἐρίι. 2, ὃ, 9ὅ (υ1άὁ 
ΞΡ]. {ὑ, Ρ. 189) οἱ ΑΥ. ΝΡ. 1068: ὁ γοῦν Πηλεὺς ἔλαβε διὰ τοῦτο 
(5ο. διὰ τὸ σωφρονεῖν) τὴν μάχαιραν. ῬῪ ΟΡΟΒΊΙΟΙ ἴῦ Ροοία 1]ηλέως βκον 
φοράς. ὥς νιν χϑονὸς [άκαστος ἐκβέβληκεν ὁ Πελίου γόνος (Ἐλιν. Τ 
1127}, 4ττὰ ἄο τὸ οἷἉἍ Αρο]]οά, ὃ, 18, ὃ οὐ Απτἱομίμιιβ Τῖθον, ο, 88, 
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020 

οὐκ ἔστιν ἀνθρώποισι τοιοῦτος σκότος. 

οὐ δῶμα γαίας κλῃστόν. ἔνϑα τὴν φύσιν 
ὁ δυσγενὴς κρύψας ἂν εἴη σοφός. 

Κτο». ΕἾον. 90, 7: Εὐριπίδου Πηλεῖ. “οὐκ --- Τρρύνος Ἢ ΕἾ 
τοιοῦτο ᾿ρυὶ, τοιοῦτος δ Πον. ν8. 3 κλειστὸν 1100]. ν5. ἃ χρύψειεν 
ἂν χἂν ἢ σοφός ΟἹ. Μοϊποῖκῖα8. 

021 

τὸν ὄλβον οὐδὲν οὐδαμοῦ χρένω βροτοῖς. 
ὃν γ᾽ ΜΗ ῥᾷον ἢ γραφὴν ϑεός. 

ϑὅίο. ΕἼον. 98, τοῦ αὐτοῦ (5ε. Ἐὺρ.) Πηλεῖ (τηλεῖ ΜῚ. “ τὸν 
τς θόδε". 5.1 οὐδὲν] οὐδέν᾽ τ] 8] 11. ν5. 2 ὅν γ᾽] ὃν Α. ῥᾷον] μᾶλ- 
λον Β. γράφει Π|δγὶ, γραφὴν Μοϊποκίαβ. 

022 
τὸ γῆρας, ὦ παῖ, τῶν νεωτέρων φρενῶν 
σοφώτερον πέφυκε κἀσφαλέστερον, 
ἡμπειρία τε τῆς ἀπειρίας ἀρ αε. 

5.10}. ΕἾοΥ. 116, 6: Εὐριπίδου Πηλεῖ. “ τὸ γῆρας --- κρατεῖ᾽. νυν. 
8 ἐμπειρία ϑίον. οἱ Μοη. τπομ. 169, ἡμπειρία Ῥογβοπιβ. τε γὰρ 
Μρῃ. πηοῃ. 

029 

κλύετ' ὦ Μοῖραι. Διὸς αἵτε παρὰ 

ϑροόνον ἀγχοτάτω ϑεῶν ἕζόμεναι 
Βενδυ 5οῖ: 1, 6. 10 ν. 170: Εὐριπίδου “Πηλεῖ. “χλῦτε ---- ἕζομε- 

ναι. ν5.1 Ἰὐλιύε μοίραι] κλύτε μοίρα Υ, κλύετ᾽ ὦ Μοῖραι ϑ616]ο6γ. 

024 
. τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὐκέτ᾽ ἂν φράσαι λόγῳ 

δακρύων δυναίμην χωρίς 
[0}ι. Ὠυγάπβ 46 τηδρ δέν. ὃ, 36 Ρ. 217,22: “τὰ δ᾽ ἔνϑεν --- χωρίς 

κατὰ τὸν Εὐριπίδου Πηλέα. 

025 
βοάσομαι τἄρα τὰν ὑπέρτονον 
βοᾶν" ἰώ. πύλαισιν ἤ τις ἐν δόμοις: 

Αν. ΝΡ. 1154: βοάσομαι τἄρα, τὰν ὑπέρτονον βοάν. ἰώ. κλαετ᾽ 
ὠβολοστάται. ἈΌΙ 5680].: παρὰ τὰ ἐκ Πηλέως Εὐριπίδου" ἐπιφέρει 
γὰρ “ἰώ ---- δόμοις ;᾽ ἥτις Τιδτὶ, ἤ τις Ἡδυταδηπιιβ. ἐν οὐὰ. ἢ. ἐκ Πη- 
λέως Σοφοκλέους ,ϑῃη., πΌϊ Βοαπιοπμίϊα οτηἐππίαγ. ΟἿ, βόραι. ἔν. 448. 

6026 
ἀρκεῖ 

Ἡόβυοῖι. 1 Ρ. 587: ἀρκεῖ προσαρκεῖ, βοηϑεῖ. Εὐριπίδης Πηλεῖ. 
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ΠΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ατριπηοηίιπη ν᾽ ἀοίαν Ἡγρίπτβ ἰγδάθνθ ἔα. 86: Τλμψοβίοδ Ῥοϊορῖϑ 
οἱ Ηἱρροααπιΐαο ΠΙδιδ φιιοα σιν Αογορα Αἱ» οὶ πισογο σοποιθιῖ 5). ἃ [γα- 

(γὸ Α(ροὺ εἶδ γόρφηο ὁ8ὲ οἱθοίιιδ. αἱ 156 Αἰγοὶ βἰϊηι ΓΪδίμθηθηι, χιθηι 97Ὸ 
50 οὐμοαυογαί, αὐ ΑΙ Ροιηι ἐρηίογ Ποϊοηἀιηι ηιϊδιί, χιιθηὶ Αγ οιι5 οΥΘαθΉ8 77γ6- 
(γῖ5 ΠΠἰιι 6586, Ἰηιρ) 6718. ΠΠϊιγι διιιίηι ΟΟΟΙΟΤ. 

027 

οὐ τὸν σὸν ἔχταν πατέρα, πολέμιόν γὲ μήν. 
Κὅ9Π0]. Α Ἢ. 4,, 819: ἔκταν --- ἐν χρήσει ὁρᾶται ̓ “ττικοῖς. Εὐρι- 

πίδης Πλεισϑένει οὐ τὸν ---- μήν". οὐ τὸν σὸν ἔκταν πατέρα] [οτίαδΒδ5ο 
Ιος. τὸν σὸν κατέχταν παῖδα. ατᾶθ γουθᾶ βἷπο Ρ. οἱ ἔα). ποῖῃ. 6χ- 
ἰἀπΐ ἴῃ για. Μ. ρΡ. 496 54. οἱ Εΐγιι. απά. ρ. 806, 28, 

028 
δήμῳ δὲ μήτε πᾶν ἀναρτήσῃς κράτος 
μήτ᾽ αὖ κακώσῃς. πλοῦτον ἔντιμον τυϑείς, 
μηδ᾽ ἄνδρα δήμῳ πιστὸν ἐκβάλῃς ποτὲ 
μηδ᾽ αὐὖξε καιροῦνμεῖξον, οὐ γὰρ ἀσφαλές. 
μή σοι τύραννος λαμπρὸς ἐξ ἀστοῦ φανῇ. ὃ 
κόλουε δ᾽ ἄνδρα παρὰ δίκην τιμώμενον" 
πόλει γὰρ εὐτυχοῦντες οἵ κακοὶ νόσος. 

ὅἴΟΡ. ΕἼοτ. 48,1: Εὐριπίδου Πλεισϑένει. “δήμῳ -- νόσος.’ ν5. 
3 οἱ 4 μὴ δ᾽ 1|δτ]. ν5. ὅ αὐτοῦ Πῦγτ!, ἀστοῦ Ῥίογβοη. ν5. 6 κώλυε 110 ν], 
κόλουε ὙΝ ακοϊο]ἀπ5 οὐ Ῥίθυβοι. 

029 

εἰσὶν γὰρ εἰσὶ διφϑέραι μελεγγραφεῖς 
πολλῶν γέμουσαι “οξίον» γηρυμάτων 

ΤΠ Ζοίζ. ἴῃ Αμπροά. Όχοη. νο ]. 8}. 818,20: Εὐριπίδης γὰρ μέμνη- 
ται διφϑερῶν λέγων ἐν Πλεισϑένει " εἰσὶ γὰρ --- γηρυματων᾽. ν5.1 
μελαγγραφεῖς Βονρκ 5. 

090 

μηλ ᾿σφαγεῖ τε δαιμόνων ἐπ᾽ ἐσχάραις 
Τπ5ι. Οά. Ρ. 1564, 88: Σοφοκλῆς δὲ καὶ ἀντὶ “βωμοῦ οἶδεν ἐσχά- 

ραν. λέγει, δὲ καὶ Εὐριπίδης ᾿μηλοσφαγεῖ βϑως ἐσχάραις᾽. ΔΑμηο- 
ηἶπ5  Δ]οἷς, Ρ. 84: παρὰ δὲ Εὐριπίδῃ ἐσχάρα ἀντὶ τοῦ βωμοῦ κεῖται ἐν 
Πλεισϑένει “ μῆλος φάγεται δαιμόνων ἐπ᾽ ἐσχάρας ". ἸανρΊ ἄθπὶ «α- 
ἀἸἀἴ556 βιβρίοον κνισᾷ τ᾽ ἀγυιάς, νῷ ΑΥ. Αν. 1282: ϑύειν τοῖς Ὀλυμ- 
πίοις ϑεοῖς μηλοσφαγεῖν τε βουϑύτοις ἐπ᾽ ἐσχάραις κνισᾶν τ᾽ ἀγυιάς. 

Ἐ) Ονἱάϊα5 Τυϊϑῦ, 2, 391 {ταροράϊανιη. αὐρσιηθηῦα, γΘΟΘΏΒΘη5: δὲ ΠΟῊ 
““φγόροπ {}"αἰ617' δοοίογαίδ ἀπιαϑ8θί, αὐόγ 808 0] 5. πον ἰο ΟΡ ηιι8. ἐψιοδ, 
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091 

ἐγὼ δὲ Σαρδιανός. οὐκέτ᾽ ᾿Ἵφγόλας 
ϑΓοΡΙΝ. ΒγζΖ. ν. ργος ρΡ. 118, 9: λέγεται "γὰρ καὶ ᾿Ἵργόλας - Εὐ- 

οιπίδης ἐν Πλεισϑένει (πλησϑένει Π|ν ἰλὲ ἐγὼ δὲ ---- ᾿Δργόλας". οὐκέτ᾽ 
Βαϊμοβῖα, οὐ γὰρ οὐκέτ᾽ Υ, γὰρ οὐκέτ᾽ Ἰὴ. 

092 

πολὺς δὲ κοσσάβων ἀραγμὸς 
Κύπριδος προσωδὸν ἀχεῖ 
μέλος ἐν δόμοισιν. 

ΑΔ. ΧΥ γὑ. 668 Β: τῶν ἐρωμένων ἐμέμνηντο ἀφιέντες ἐπ᾽ αὐτοῖς 
τοὺς λεγομένους κοσσάβους. διὸ --- καὶ Εὐριπίδης ἐν Πλεισϑένει ἡ πο- 
λὺς --- δόμοισιν᾽. οἱ. Επ1βί, ΤΠ. Ὁ. 1170, 68: κότταβον ὃν ὁ φιλοσίγμα- 
τος Εὐριπίδης ἐ ἐν δυσὶ ΣΣ ̓ γφάφει- οὐ τηοχ χρῆσις δὲ κοσσάβου ἐν τῷ 
“ πολὺς κοσσάβων ἀραγμός". ἩΘΒγΟΙ.. 3 ρ. 899: κότταβος " λάταξ (λά. 
δαξ οο4.). Εὐριπίδης Πλεισϑένει (πληϑενεῖ ςοἄ.). 

099 

πολλῶν τὰ χρήματ᾽ αἴτι᾿ ἀνθρώποις καχῶν. 
5100. ΕἾἼον. 93, 16: Εὐριπίδου Πλεισϑένης (οἷς Μ, ατιοα ἸΘΙπηΠ]ἃ, 

Α Ιοθο ᾿πϑθα ποτ ρυδοῆριί, οοίουὶ ομ.). “πολλῶν --- κακῶν". 1,0- 
ὁπ οἵη. Α. 

094 

μόμφος 
Απέϊαίξ. Ρ. 107, 19: μόμφον᾽ τὴν μέμψιν. Εὐριπίδης Πλεισϑένει. 

Ἐπαδί. Οα. ν". 1161, 89: ἐπὶ δὲ πᾶσι λέγει ὁ αὐτὸς γραμματικὸς (Ατἱ- 
5[0Ρ]18 08) καὶ μομφὸν παρ᾽ Εὐριπίδῃ τὴν μέμψιν λεχϑῆναι. ΟἿ, αὰθ 
ΑἸΧῚ ἴῃ ΑΥὐ. ΒΥΖ. ". 319. 

ΤἹΓΟΛΤΤΙΔΌΟΣ 

Ηγρίητβ ἴα. 186: ΟἸαικίσιι5 ϊμοῖβ εἰ Ῥαδίρμαας βἰϊιδ ἀμηι Ἱμαϊὲ 
ρῖήϊα, φθοϊαϊί ἐγι αἰοἰϊιηι η16116 ρμ᾽οηιίηι. φιίθηι σι ραγοηίο5 ψμαργογοηΐ, 4ροϊ- 
ἰγιοηι δοϊδοϊαίὶ διε, ἰδ ρήοῦο. χιῖνιιδ Αροῖϊο γοβροηαῖῖί: ηιορϑίγι νος 
παΐμηι 65ί., φιιοα 5ὲ ψιιῖδ βδοϊνογίί, ριιογιι υονὴβ γϑϑίιοί. 05 δογίο ατι- 
αἴία σοορὶί ηιογιβίγιηι ἃ 5ιε8 χα Υ 6 76, σμὶ ([οτῖ. φιιὴ) αἱαογιγι πιαΐμι 6556 
υἱϊιαμι., χιῖ 167 ἴηι εἰϊδ εοἱογθηι ἠνϊμίαγ οί }67 ψιαίογηαβ πογαβ, ργίηιμηι αἷ- 
διηι., δϑομηαο γϑθιηι., αοίρ6 πσγιη. ΠΠ05 απίθηι αὶ πιοτιδίγιηι δοῖυθγι- 
αηι αἰ ι1765 σΟηυοσαυϊί. φιῖ σηι ποῦ ἱπυθηῖγοηΐ, Ποϊχίαιδ (ὐογαρὶ ἢ {{ιι5 
Βιχαρίϊ ὃ) πιοηϑβίγμηι αἰρηιογιδίγανϊί, οιι α7 ῦογὴὶ ὨΔΟ7Ὸ δἰηιηίοηι 6556: παῆὶ 
»γῖπιιι αἰϑιίηι 65ί, αἰθίγιαδ γυϑγιηι., στην ρογ ταί, τϊργιίηι. ἐγ. ΠΟ 5 

αἷί οἷ: δα: Αροϊηνῖδ γϑβρολδοὸ ἰζμρι τι ρον ίοί γοϑίϊμαδ. φιοί Ῥοϊμίάιιδ 

Ὦ Μισαπεῖ ἴῃ «Αδαπέϊάαο υυυϊδυιάτιπι 6556. οἱ. ΕὙ1ΘΡ ΘΠ π5 ϑαύγσυορυ. Ρ 
154 6011. Ῥαιβδη. 1, 84, ὅ: Πολυείδου τοῦ Κοιράνου τοῦ Ἄβαντος τς 
Μελάμποδος. 
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εἰμεηι αὐιιιγαίιγ. υἱαϊί ποοίμαηι διι007 οοϊϊαηι υἱπαγίαηι βϑαθηίοην αἰψιιο 
ρος [ισαπίοηι. απρμγῖο ἀσοθρίο ριογιηι θα απηϊηιοηι εἰ6 αἰοἰΐο οαἰιαῖί. διε 
δος αἴ: σΟΡΡΟΥΟ ἱηυθηο τπη16 δρΊγ μη γ 65 6; χιος Ῥοϊμίιι5 οτηι π6- 
φαγοί ρο586 Περὶ, ῆϊοϑ τοί Θιηι διηι μι γῸ ἴηι. ἡιογιμηιθγίο ἐγιοἰ μα οἱ σία- 
εἰζιηι ροηῖ. φειὶ διίηι 1ηι ἴδ 65586Ή1, ΟἼἀ00 γϑροηίο αὐ σοΥριι5 ρμογῖὶ ργοσοϑ51,. 
ψμοι Ῥοϊμψίαιι. αὐϑίϊηνανι5. Θιηι υϑῖ 6 ΘΟ, ΒΗ Ή1676., σασϊο γϑρθηΐο ρο» οι 551} οἱ 
οὐοϊεῖ!. αἰίογα 856 706η8 ραγθηῖὶ χα 67, 6η.8 υἱα δ! δαηι Ἰμίογ [δοίαηι οἱ ργοργοδ8α 
λογϑαηι αἰ αἰχιι6 οἶδ ἰαοίι 56 γροη{ϊ 8017 1{π))ι 765 {{{π|||, Τἰοηιγιι6 οἰ εν 
Ποοῖ!. χιῖ σι τγιτι5 νοοῖ 67 α7 Ογη{π|᾽, σμΐάαηι ργαθίογίογις ΠΠηοἱ πιιοϊαυϊί, 
ψιιὶ ηιογιιηι6γἔμγι,. {551 αρογ 171 οἱ Μη ἡημοοϊμηιθηι γδοιρογαυῖ!, Ποϊμ ται 
οἴει ηχι{5 ηνιιγιογθιιδ »αίναηι γοηιΐδιί. ἸΘ]ΠΠου ΑΡΟ]]οα. ὃ, 8, 1. 

γιηα]απι ἐσ] ο]ου θα. Πᾶθ6 5 ἴῃ 00]. Αὐἱδία, ρΡ. 728 54.: Πολύειδος 
(πολυειδὲς 64.) πεποίηται δρᾶμα Εὐριπίδῃ (Ευριπίδης, ο(. .)» ἐν ᾧ βοὺν 
τρίχρωμον ποιεῖ εὑρῆσϑαι.. αὶ 4πᾶ6 ἀοοοαταί περὶ οὐ γέγονεν αὐτοῖς 
φιλονεικία βασιλείας. Ποχαϊπϊ 46 αὐ: ΠΉΡΟΥΙΙΟ. Νοοίπδπι ἃ ῬΟΙγΙάο 
νυ ἴδηι ΘΟΙΠΠΟΙποΥδΐ Αοδηθβ Ν. ΑΔ, ὅ,. 2: ἐν τῇ Κρήτῃ γλαῦκα μὴ 
γίνεσϑαι φασὶ τὸ παράπαν. ἘΝ ἔοικε δὲ ὃ Εὐριπίδης. ἀβασανίστως σε- 
ποιηκέναι τὸν Πολύειδον ὁ ὁρῶντα τήνδε τὴν ὄρνιν καὶ ἐξ αὐτῆς τεκμη- 
ράμενον ὅτι εὑρήσει καὶ τὸν Γλαῦκον τὸν τεϑνεῶτα τοῦ Μίνω τὸν υἱόν. 
 ]οκ θυ τα πιὸ ἀν αμηδ Δα βουιρβι δά θβροία ἔν. 157 οἱ 848, Γλαῦ- 
κον [θυ] πὶ, απδιὴ ἰθι ἰαπάαῦ στοθαθιιβ (ἢ. 688 644 645), 4ἃὉ ποῦ 
ἀτδιηδίθ ΠΝ αἰ θύβϑιη 6556 ἀπάπμη ᾿π 6 ]] χϑυιηί.. 

69 

ὅστις νέμει κάλλιστα τὴν αὑτοῦ φύσιν. 

οὗτος σοφὸς πέφυκε πρὸς τὸ συμφέρον. 

ϑίοῦ. ΕἼοΥ. 8, 90: Εὐριπίδου “Πολυείδῳ (Ι΄. Μ, πολυείδους ΑἹ). 
«ὅστις --- συμφέρον. ν5. 1 τὴν αὐτοῦ φύσιν ΑΜ, ἔπ αὐτοῦ φίλοις 
ὁθίουϊ. νϑ5. ῶ πέφυκε πρὸς ΑΜ, πέφυκεν εἰς οοίἰουϊ. 

0960 

οἵ τὰς τέχνας δ᾽ ἔχοντες ἀϑλιώτεροι 
τῆς φαυλότητος " καὶ γὰρ ἐν κοινῷ ψέγειν 
ἅπασι κεῖσϑαι δυστυχὲς κοὐκ εὐτυχές. 

5.10}. ΤΊΣ, 61, 4: Εὐριπίδου Πολυείδου (πολυείδει ιπᾷ.). “ οὗ 

ν ᾽ 9 , πῆϑε 

τας --- οὐχ εὐτυχξς."᾽. Ὑ8. 9 φαυλότητος καὶ Μάαβρν., φαυλοτ Α, φαυ- 
λότητός τε ὁθίουϊ Π|Ργ]. νρ. 8 οὐκ Τ|δυϊ, κοὺκ Οτοίαθ; 5οα ἔοείδδδο 
γοῦρα οὐκ εὐτυχές Ἰπτογρο]αίονὶ ἀοθοπίαν. 

097 
ἔα ἔα: 
ς » 5 “΄.-» Ε) ᾿- ΄ ΄ 

Ορῶὼ γ᾽ ἐπ ἀκταῖς νομαδὰ κυματοφϑορον 
ς ῇ Ἁ - ,, ῇ 

αλιαετον" τὸν παῖδα χερσεύειν μόρος. 
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εἰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς εἰς ϑάλασσαν ἔπτατο 
ὁ κύματ᾽ οἰκῶν ὄρνις. ἡρμήνευσεν ἂν ὕ 
τὸν παῖδ᾽ ἐν ὑγροῖς κύμασιν τεϑνηκέναι" 

νῦν δ᾽ ἐκλιπὼν ἤϑη. τε καὶ νόμον βίου 

δεῦρ᾽ ἔπτατ᾽ " οὐκ οὖν ἔσϑ᾽ ὃ παῖς ἐν οἴδμαφενν. 
Ἡρουτηορ.. ἴῃ ΠἰΠποί. νο]. ὃ ν. 827: ὅμοιον τούτῳ καὶ τὸ Εὐριπίδου 

ἐν Πολυΐδῳ (Πολυείδῳ ὙΊμ4ο". ) “εἰ μὲν τος τεθνηκέναι; (5. 4--Ὁ). 
τῷ γὰρ οἰκῶν παράκειται τὸ ἡρμήνευσεν ἄν" καϑ' αὑτὸ δ᾽ ἂν ἣν σκλη- 
θόν πῶς. 81 Ομ ] οι, ἃ ὙαΔοΝ: Ἰϊαία. Ρ. 301 54. οἀϊέιμ: οὕτως 
ἔχουσι τὰ τοῦ Πολυΐδου δητὰ «ξὰ ἔα - ὁρὼ ---- οἴδμασιν ". β΄6110]. Ηοι- 
πιο; ΤΠ ποτ , νο]. 7 Ρ. 1072: “ εἰ μὲν -- ϑαλασσαν᾽ (ν5. 4) ἀντὶ τοῦ εἰ 
ὁ ἀμφίβιος ὄρνις εἰωϑὼς εἰς 7ὴν πέτεσϑαι ἐκ ϑαλάσσης καὶ ἐχ γῆς εἰς 
ϑαλασσαν. κατοικῶν δὲ ἐν ὕδασιν. τὸ ἡρμήνευσέν ἐστιν ἡ δριμύτης " 
ἡ γὰρ ἑρμηνεία κυρίως ἐπὶ ἀνθρώπων ἐστίν. ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἐδήλωσε 

σημαίνει. ἡ πρώτη οὖν τροπὴ τὸ “ὁ κύματα οἰκῶν (»5. 5)" τὸ γὰρ 
οἰκεῖν οὐ κυρίως λέγοιτ᾽ ἂν ἐπὶ κυμάτων᾽ ὴ δευτέρα! δὲ καὶ σκληροτέρα 
τὸ ἡρμήνευσεν. ὅπερ οὐ δοκεῖ τῷ παρακεῖσθαι τῷ οἰκῶν. 51τ01Π|06ν 
Τοῖι. 5196]. Ἐουῖ. νο]. 6 Ρ. 4Π| οἱ ΜΆ ΧΊμητι5 ΡΙΑπιιάθο Ἐπί. νο]. ὅ 
Ρ. 536. ν5. 3 ὁρῶ τὸν ὅ6}|01. Ἡυπηορ:., ὁρῶ γ᾽ ἐπ᾿ 416. κυματό- 
τροφον Ἀππηκ., δὴ κυματόσπορον ἕ Ὁ νϑ. ὃ ἁλιαίετον ντ]ρο. ᾿χερσεύει 
δαί Ποῦγδουμη. νϑ. 4 ἵπτατο ΠὈγ]. ἔπτατο Μαί. νβ5. 8 οὔχουν 64. 

θ098 

φεῦ φεῦ. τὸ γῆρας ὡς ἔχει πολλὰς ΨΆΡΤΙΝ 
τοῖς ΕἾΟΣ. Μ61᾽5- Εὐριπίδου Γλαύκῳ. “ φεῦ φεῦ --- νόσους. 

φιυδθι [15 πϑούπηξαιν, γέροντι δ᾽ οὐχ οἷόν τε μηκύνειν χρόνον. μακρὸς 
γὰρ αἰὼν συμφορὰς πολλὰς ὃ ἔχει . πιϑῆτιθ ἰπίθυ 56 Πα 116 ΘΠ ΨΘΥΒ1ι 811- 
Ρτδἃ βουϊρίο ὀομδουθηΐ, αποα νἱαὶὶ Μοίμο πα; γΘΥβτιπ ΟΡ τι πη ἸΔ Τὴ 
Οτοίϊβ ἃ βαρονϊον δι αἀἰγουηϊς, νοῦθα φεῦ φεῦ --- νόσους τοροιϊ 
ΕἼοΥ]. 1μ614. 129 τὴ ῬΊ110]. 6 Ρ. 578. 

099 

τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ξῆν μέν ἐστι κατϑανεῖν. 
τὸ κατϑανεῖν δὲ ξῆν κάτω νομίζεται; 

ϑιοχίαβ πρίν, Ρ. 175, 1: ὁ γοῦν Εὐριπίδης φησίν “ τίς δ᾽ - νο- 
μίζεται ,᾽ Ἐποβάθτῃ νϑύβιιβ αϑουτιμέ Τ)1ορ.. 1,.. 9, 78 οὐ 56 ῃο]. Ῥ]δΐ. ρ. 
919 ἃ 47. οἵ, ΒοΠο] οι γθθθηβ Αν, ἤδη: 1478. νΘΥΒΠ ῬΥΊΌΓΘΙη οὗ 8]- 
[οΥῖπι5. ἀἸτηϊ απ (τίς --- δὲ ξῆν) Παρθϑμπὶ Ῥ]αίο αοτρ. ρΡ. 492 Εἰ (Ξ10}. 
ΕἼοΥ. 121, 86 ΙΔ120]. Ῥτοίν. ὁ. 17 Ρ. 346) ὅ.6 801. Επαν. ΗῚΡΡ. 1900 5.60]. 
Ατ. Βδῃ. 1082 (ϑ14. ν. τίς δ᾽ οἶδεν) ΟἸοτηθπβ ΑἸοχ. ϑέγοιη. Π7 ρῥ. 
517 Οτΐρϑηθβ ὁ. (615. ᾿ 60 νο]. 1 Ρ. 730 Εἰ, νϑύβατη ρυϊοσθιη ΤΠ Ζοίζ. 
ἴῃ Απροά. Οχοη. νο]. 4 Ρ. 35, 36 οἱ Τὐπβί. Οραβο, Ρ- 122, 85. Ῥᾶτο- 
418 ΜΘΙΒΊΙΒ ΘΧΡτΘβϑὶς ΑΥ. Πδη. 1477: τίς οἶδεν εἰ τὸ ξὴν μέν ἐστι κατ- 

ϑανεῖν. τὸ πνεῖν ([. τὸ πονεῖν) δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ καϑεύδειν κώδιον ; 
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γοβρ οἷς ἀν. Τδη. 1082: καὶ φασκούσας οὐ ξῆν τὸ ξῆν. 1)6 ἔἌΒθυ18 
ΡΙουίατιθ ἰθβίοβ β]θηΐ; 6 ΡΙῖΧο Ἰοθαιη 556 ρϑέπυτ ἰδ πηΐ 60]. 
ΑΥν. ἤδη. 1082: παρὰ τὰ ἐκ Φρίξου (Φρύξου ΑΑἸ4.) Εὐριπίδου " τίς 
Βυ-- δὲ δῶν; ἀλλ᾽ ὃ λέγων ἐστὶ Φρίξος (Φρύξος ΥΑΙΔΑ.), οὗτος δὲ 
(Αὐ ἸβξοΡ 8 65) ὡς παρὰ γυναικὸς εἰρημένον αὐτὸ λέγει. οἱ ὅ61Π01. ῬΊαι. 
1..1.: τὰ ἰαμβεῖα ἐκ τοῦ Φρίξου τοῦ δράματος Εὐριπίδου : τίς - νομί- 
ξεται ;᾽ ἰΐοτη 680]. Ατ. ἤδη. 1478 (οἴ. ὅτηα. ν. τίς δ᾽ οἶδεν): τὸ πνεῖν δὲ 
δειπνεῖν] παρὰ τὰ ἐκ Φρίξου Εὐριπίδου. νιάθ ἔρ, 880. Οοπίτα 60]. 
Ἐπ. ΗἸΡΡ. 190: ὡς καὶ αὐτὸς ἐν Πολυίδῳ " τίς δ᾽ -- δὲ ξῆν;᾽ 8680]. 
Ατ. ἴδῃ. 1478: ἐξ Ἱππολύτου Εὐριπίδου (ἴα ΠΥ, πἰ5] χαρά Εὐριπί- 
δου οἴη. ), αὐϊ ἐκ Πολυΐδου τοοῖο γτοβυϊπουτιηῖ, νϑ. 1 τίς δ᾽] δ᾽ οἵη. 
Αὐς ἤδη, 1477 οὐ ΘΠ] ΤΘΟΘῊΒ Ππππι5 [06]. νΒ. 3 δὲ ζην} δὲ τὸ ξὴν 
ΟἸομιθμ5. χάτω νομίζεται] νομίζεται βροτοῖς 1)105. 1.., ὑπνοῦν δὲ τὸ 
κατϑανεῖν Θ΄ΟΒΟ]ΙΟΝ γθοθη5 τ. ἤδη. 1478. 

040 

μάτην γὰρ οἴκῳ σὸν τόδ᾽ ἐκβαίη τέλος 
5.60]. 1Π|. Αἴ, 56: τέλος --- τὸ δαπάνημα. ὡς Εὐριπίδης ἐν Πο- 

λυείδῳ “ μάτην -- - τέλος᾽. ἘΔΡυ]αο ποιηθη ομαἰἐ{πιηΐ Τὐπδι, 11. Ρ. 789, 
14. Βὁπο] οι τθοθμβ Δν. απ. 868 ΡΊΊΊοι. Τ6Χ. Ρ. 161. γὰρ] οχι. 
Κ΄ΟΠ0]. 11. οοα. 1, οἱ Ῥαδχῖβ. 2681; Κ680]. Αὐνν δ᾽ ρυδοθομί Τλιβέ. οἱ 
ῬΊ]οια., γ᾽ ἂν οἷ. Μαίι. οἴκῳ σὸν] εἰκοστὸν 8.610]. 1], οοαά, Τ, 
ῬΑΥ 155. 2681 οὐ 2766 (146 Απορά. ῬΑΥ]Β. ν0]. ὃ Ρ. 78, 80 οἱ Ῥ. 284, 19) 
610]. Ατ. Ἐπαδί. ῬΊΠΠ]Θιη., οἴκω σῷ οἱ. 4 ]οΚ. τόδ τὸ δ᾽ Ἰπαδὶ,, 
τόγ᾽ ὅ6Π0]. 1]. οοἄ. Τι,. ἐκβαίη] ἐχβαίνει 5ΌΒ01. 115 δας ΒΆΓΕ: 968! 

, 041 
. ἀνθρώπων δὲ μαίνονται φρένες, 

δαπάνας ὅταν ϑανοῦσι πέμπωσιν κενάς. 

510}. ΕἾον. 128,1: Εὐριπίδου Πολυΐδῳ. “ἀνθρώπων ---- κενάς". 

042 

πλουτεῖς, τὰ δ᾽ ἄλλα μὴ δόκει ξυνιέναι" 
ἐν τῷ γὰρ ὄλβῳ φαυλότης ἔνεστί τις, 
πενία δὲ σοφίαν ἔλαχε διὰ τὸ δυστυχές. 

510}. ΕἾον. 96, 7: Εὐριπίδου Πολυείδῳ. " πλουτεῖς ---- διὰ τὸ δυσ. 
τυχές᾽. ν5. 1 δοκεῖς οα,, δοκεῖ Ὑοβ5., δόκει ΜΥΊΗΔοΡ. νβ. 8. βἷπθ 
Ρ- οὐ [Ὰ}. ποπη. δίδου ΟἸόμιοαν ΑἸθχ. βίτοιι. 1Υ̓͂ Ῥ. 874: εἴρηταί γε 
ἡ πενία σοφίαν λάχε διὰ τὸ δυστυχές. '“ΓΠΙοτηἰβύϊιβ Οναῖ, ΧἼΊΠΠ ν. 164 
Β: ἤκουον γὰρ παρὰ τῶν ποιητῶν ὅτι πενίη σοφίαν ἔλαχε. γα λυ τ 

, 72: πενία δὲ ,»σοφίαν ἔλαχε᾽ κομματικῶς τοῦτο ἐκ τῶν Εὐριπίδου 
Ἀπ νδομω παρόσον οἱ πένητες πολλὰς τέχνας ἐπιτηδεύουσιν. ατορ. 
γρι. ὃ, 83: πενίη σοφίην ἔλαχε. οἴ, Ἰδϊοροπίαῃ. ὙΊπΉ, 8, 59 Θὲορ. 
ΟὙρν. Ποὶα. 2, 100 ὅπ|4, ν. πενία. 'ΓΠοοάουι5 ῬΥοάτγουητι5. ἀνατρο- 
πὴν τοῦ "ἡ πενίη σοφίην ἔλαχε᾽ 5οΥῖρ5 1. 
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049 

οὐ γὰρ παρὰ κρατῆρα καὶ ϑοίνην μόνον 
τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισιν ἡδονὰς ἔχει. 
ἀλλ᾽ ἐν κακοῖσι δύναμιν οὐ μικρὰν φέρει. 

ϑίοῦ, ΕἼοΥ. 91, 8: τοῦ αὐτοῦ (50. Εὺρ.) Πολυΐδου. “οὐ γὰρ -- 
φέρει. νϑ5. 1 οὐ γάρ τι οἷ. Μοϊποκίιβ, οὐκ ἄρα 18} 1. κρητῆρα ἰϊρτί. 
ν5. 3 οἱ 8 ἔχει οἱ φέρει ἐδηβρομθηᾶβ, ΒΈΒΡΊΘΟΥ, 

0411 

βαρὺ τὸ φρόνημ᾽ οἴησις ἀνθρώπου κακοῦ. 
510. ΕἸον. 22,1: Εὐρι ιπίδου Γλαύκῳ (Τοτπτηὰα οπι. Μ). “βαρὺ τὸ 

-- καχοῦ᾽ φρόνημ᾽ φόρημ᾽} 6], ΒαἸπιδβῖα, ΑΔ Μαϊο νοῦβα] δάϊιῃ- 
δι. ὅστις γὰρ ἀστῶν πλέον ἔχειν πέφυχκ᾽ ἀνήρ, φίλοις τ᾽ ἀμικτός ἔστι 
καὶ πάσῃ πόλει (νι. 429). 

040 
ὅταν χακχός τις ἐν πόλει πράσσῃ καλῶς, 
νοσεῖν τίϑησι τῶν ἀμεινόνων φρένας. 
παράδειγμ᾽ ἔχοντας τῶν κακῶν ἐξουσίαν. 

5100. ΕἾον. 45, 8: τοῦ αὐτοῦ (Επι:.) Γλαύκῳ. “ὅταν - ἐξουσίαν". 

040 

οὐδεὶς παρανομῶν πρὸς ϑεοὺς ἐχέγγυος. 

Βίο. ἘΠ01. 1, 8, 89 Ρ. 136: Εὐριπίδης Πολυείδῳ (5ἷς Οαἰ5ῇ., εὐ- 
δ ᾽ 

ριπὸ πήλυει Α). “οουδεὶς ---- ἐχέγγυος᾽. 

Ἶ 047 
οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον: 

ΞοΠο]. Ατὐ. ΤΠ Θβιη. 870: “οἶσϑ᾽ ὄἘρᾶσον᾽ Εὐριπίδης Πολυΐδῳ. 
Οτορ.. ον. Ρ. 17 54.: καὶ Εὐριπίδης ἐ ἐν ΠΟολυΐδῳ (α!. ἐν -Πολυξένῃ οἱ 
ἐν Πολυδώρου τῷ δράματι " οἶσϑ᾽ -  δρᾶσον;" ἀντὶ τοῦ δράσεις ἐξ- 
ἤνεγκε. ΤΊΒά θη γΟΥ ΙΒ δὰ οδὲ Επιν. Πος. 995 ΤῸ]. 815 1933 Ιρε. 
725 Τομ. 1029 Ογεϊ. 181]. 

048 
διαβάλλω 

Ἑτοϊδητι5 (Ὑ1055. ἩΙΡροον. Ρ. 120: διεβλήϑησαν --- μέμνηται (56. 
Εὐρ. ) τῆς λέξεως καὶ ἐν Πολυείδῳ καὶ ἐν Ὀρέστῃ. 

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ 

5901. Αὐ δια. ρ. 671 54.: ὃ «Πρωτεσίλαος δρᾶμα γέγραπται Εὐ- 
᾿ριπίδῃ. λέγει (λέγεται Οχοη. ) δὲ ὅτι γαμήσας καὶ μέαν ἡμέραν μόνην 
συγγενόμενος τῇ γυναικὶ αὑτοῦ ἠναγκάσϑη μετὰ τῶν “Ελλήνων κατὰ 
τῆς Τροίας ἐλϑεῖν καὶ πρῶτος ἐπιβὰς τῆς Τροίας ἐτελεύτησε. καὶ φα- 
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σὶν (φησὶν Π) ὅτι τοὺς κάτω δαίμονας ἡτήσατο καὶ ἀφείϑη μίαν ἡμέ- 
ραν καὶ συνεγένετο τῇ γυναικὶ αὑτοῦ. ἘυυὶρΙ 15 γοϑίρῖα ἰΙθροσο ρὑγο- 
ῬΆΌΙ16 οβδὲ ΗἩγρίμυπῃ ἔα. 108 οἱ 104: “ολῖνῖ5 {|| γοβροηδιηι, ψιὶ ργῖ- 
πε 5 Πογα Τγοϊαπογηιν αἰξρίδδοί ρογηίγι. ον ΑΙ ομῖυϊ οἰαδδοηι ὡρρ[ϊ- 
οἰϊςοοηί, οοίογὶβ ομποίαρμένθιι5 ]οαιδ ΤρμοΙ οἱ Πῖοηισάίϊδαιο ἤἴζϊιι5. ρῥγήηιι δ 
ὁ πανὶ ρ»οϑίϊι, φψιὶ αὖ Πδοίογο σοη [οι 65. τη γ [δοίμ5. φιθηι σμηοίϊ 
ἀρροι]αγιί Ῥγοίοδηαιηι, χμοηῖαηι ρΥρηυι8 δὰ Οηιηΐθιιδ ρογίεγαί. φιιοα 

πο Γαοσαρῖα Αςαϑδίϊ βίϊα στηι ατιαἰἴδϑοί οι 06 71556., ΠΠ6γη1.8 μοί α αἰϊϊδ,, κεἴ 
οἰνὶ οι 60 1765 ποῦαδ Οοἰϊοχιῖὶ Πἰσογοί. χιο τηιροίγαίο α ΠΥ Οτγο γϑάιε- 
οἰιι5. ἰγὸ5 ποῦαβ σιηι 60 σομίοσμία ὁδί. φιιοα τίογηίηι οἰ. οὐϊδδοί ᾿γοίοϑδῖ- 
ἰαιι5., αοἴογοηι ραί ποη μοί Πιαοααηια. Ζιαοασαηιῖα --- [6ο1: δἱηιαογιηι 
ἐογοιηι δίηιῖϊο Ῥγοίοϑδιηίαϊ σοι ὶδ οἱ τη. ἐμαϊαηιῖδ ροδιῖ! δι δἱηιι αἰ 0716 86- 
ὁγογῖι οἱ διηι ἐοἴογ 6 οοορῖί. φιοα σην ζαηιεἴνδ ἡιαϊι{710 ἱΘη,ΡΟΥ 6 ροηια 
οἱ αἰ{ι55ο1 ααἱ βαογίβοϊμηι, }67 γἱηριάηι ααἰδροιτί υἱαϊίψια δαηὶ αὖ αηιρίθαιι 
Ῥγοίοϑϊαὶ 5ἰηνμασγιηι ἱθη θη ίθηι αἰχιι6 οϑοιίαγίθηι. αθϑίϊηιαγι5. θαηιὶ α(ιῖ- 
ἰογιην ἤαθογα Αςαδίο ραίγι γτγαυϊξ. σι σιν νϑρῖδδοί οἱ ἴηι ἐμαϊαηιοβ τη- 
γιερίδδοί, υἱαϊί οὔῆορίοηιν γοίοδίίαϊ. ψιαθ 6 εἰϊιείζιι5 107 167 6ίμι7), ἐιι5 51 
βἰρηιη οἱ δαογα ρῴγα {αοία σοηιϑιγῖ. χιο 86 Μαοααρηῖα αἰοίογ θην π0Ή. ϑιι51- 
γιθη}5 ἱηηιῖδιί αἰχιιο τιδία 6ε(. Οἵ, ΟνΙὰ. ΗοτοΙά. Τὰ ρΙ5ύ. 18. 

049 

ἀξίως δ᾽ ἐμὸς 
γαμβρὸς κέκλησαι παῖδά μοι ξυνοικίσας. 

Ῥμοί. Τι6Χ. Ρ. 410, 9 οἱ δύ]. : πενϑερά τῷ νυμφίῳ ἡ τῆς κόρης 
μήτηρ χαὶ πενϑερός ὁ πατήρ᾽ Εὐριπίδης δὲ γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ 
τάξιν λέγει. ---- καὶ ὃ Πρωτεδίλαθθ τῷ ᾿ἀκάστῳ ω ἘΣ]1η8]. ; ἀλκάστῳ 
Ῥποῦ., ἀλκάϑῳ ὅ.]4.) φησίν “ἄξιος --- ξυνοικίσας᾽". ν5. 1 ἄξιος ΠΡ], 
ἀξίως ΕΝ ν5. 3 ξυνοικήσας ῬΠοί. 

050 

οὐ γὰρ ϑέμις βέβηλον ἅπτεσϑαι δόμων 

60]. ὅΡΗι. Οοά. Ο. 10 (δυϊά. ν. βέβηλος): βέβηλος ἀνήρ. ὃ 
μιαρός. Εὐριπίδης Πρωτεσιλάῳ "“ οὐ γὰρ ---- δόμων". βέβηλον 'Ὑ10]., 
βεβήλοις οοἄοχ 1,, βέβηλοι ὅϑ᾽]ά. 

051 

πέπονθεν οἷα καὶ σὲ καὶ πάντας μένει. 

5100. Ε]ον. 194, 8: Εὐριπίδου Πρωτεσίλαος. “πέπονϑεν --- 
μένει. 

052 

πόλλ᾽ ἐλπίδες ψεύδουσι καὶ λόγοι βροτούς. 

Β00}. ΕἼοΥ. 1114: Εὐριπίδου Πρωτεσίλαος. “ πόλλ᾽ -. βροτούς". 
αἴ ἄλογοι ο4., καὶ ἄλογοι ΑΜγΥμά., καὶ λόγοι Ἰλ᾽πἀονἤπι. 
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009 
οὐ ϑαῦμ᾽ ἔλεξας ϑνητὸν ὄντα δυστυχεῖν. 

5100. ΕἾον. 98, 471: Εὐριπίδου Πρωτεσίλαος. " οὐ ---- δυστυχεῖν". 

004 

ὦ παῖδες, οἷον φίλτρον ἀνθρώποις ἃ ὩΣ; 
ὅἴο. ΕἾον. 75, 7: Εὐριπίδου Πρωτεσιλάῳ. “ ὦ --- φρενός. 

θ0ῦ 

κοινὸν γὰρ εἶναι χρὴν γυναικεῖον λέχος. 

ΟἸ ΘΠ, ΘῺ8 ΑἸΟχ. δ γΌτη. ἃ 5 Μν εκ Πλάτωνός τε ἐν πολιτείᾳ εἰπόν- 
τος κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖκας. Εὐριπίδης ἐν Πρωτεσιλάφ᾽ γράφει 
“ κοινὸν ---- λέχος. εἶναι ὁ ἄρα καὶ Ἰιθτὶ, εἶναι χρῆν Βουῖρδὶ. 

050 

δυοῖν λεγόντοιν, ϑατέρου ϑυμουμένου., 
ὁ μὴ ἀντιτείνων τοῖς λόγοις σοφώτερος. 

Βίον. ΕἾἼον. 19, 3: Εὐριπίδου ἐκ Πρωτεσιλάου. “ δυοῖν --- σοφώ- 
τερος΄. ἘΠοΒά 6. γϑυβιι5 5116 ἢ. δ ἔα. ποιη. μβαθοῦ ϑίο". ΕἾἼον. ὃ, 18 
οἱ 5. ἔθ. ποιὰ. Ρ]αι. Νοσ. ρ. 10 Α. 

007 

οὐχ ἂν προδοίην καίπερ ἄψυχον φίλον. 
᾿1ο΄ ΟΠ Υβοβί. 87, 46: ἐγὼ δὲ κατὰ (καὶ ἀπο Ὑαϊοβίπ) τὴν Εὐ- 

ριπίδου “αοδάμειαν “οὐκ ἂν ---- φίλον. 

θ58 

ὅστις δὲ πάσας συντιϑεὶς ψέγει λόγῳ 
γυναῖκας ἑξῆς. σκαιός ἐστι κοὐ σοφός" 
πολλῶν γὰρ οὐσῶν τὴν μὲν εὑρήσεις κακήν. 
τὴν δ᾽ ὥσπερ αὕτη λῆμ᾽ ἔχουσαν εὐγενές. 

ὅτου. ΕἾἼον. 69, 9: Εὐριπίδου Πρωτεσιλάου. ὅστις -- εὐγενές. 
γ5.1 δὲ οπι, Α. ξοχίδϑβθ ὅστις προπάσας 16ρ. ν8. 4 αὐτὴ Μ. 

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 

Μοίουθϑ οὐἸ τοὶ βρασίπμη πος ἄτδιηα πιά ]οα586 ἀοοοθί 1 Ἐπιρ. 
Ρ. 186, 88 (νῖάδ Ρ. 431). 1)6 ἀὐριηθηΐο ομπηΐα ᾿ηοοτία βαπί. Ῥυο]- 
τὶ νας ΓΘ ἔθ ΘΠ πη ΒΌΒΡΙΟ ΔΕ Ἐρίξι. Ογπῖο. Απ{Π0]. Ῥα]. ὃ, 19: 
᾿Δλκίδας ὁ ϑρασὺς Ῥαδαμάνϑυϊ ματέρα τάνδε ᾿Δλκμήναν ὅσιον πρὸς 
λέχος ἐξέδοτο. 

059 

οἱ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐβοΐδα πρόσχωρον πόλιν 
ϑέγαῦ. ὙΠΠ Ρ. 8356: Στησίχορον δὲ καλεῖν πόλιν τὴν χώραν Πίσαν 
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λεγομένην - ὡς ὁ ποιητὴς τὴν “έσβον Μάκαρος πόλιν, Εὐριπίδης δ᾽ 
ἐν Ἴωνι --- καὶ ἐν Ῥαδαμάνϑυι " οἵ γῆν ---- πόλιν. 

000 
ἔρωτες ἡμῖν εἰσὶ παντοῖοι βίου. 
ὁ μὲν γὰρ εὐγένειαν ἱμείρει λαβεῖν" 
τῷ δ᾽ οὐχὶ τούτου φροντίς, ἀλλὰ χρημάτων 
πολλῶν κεκλῆσϑαι βούλεται πάτωρ δόμοις" 
ἄλλῳ δ᾽ ἀρέσκει μηδὲν ὑγιὲς ἐκ φρενῶν τ 
λέγοντι πείϑειν τοὺς πέλας τόλμῃ κακῇ" 
οἱ δ᾽ αἰσχρὰ κέρδη πρόσϑε τοῦ καλοῦ βροτῶν 
ξητοῦσιν. οὕτω βίοτος ἀνθρώπων πλάνη. 
ἐγὼ δὲ τούτων οὐδενὸς χρήξω τυχεῖν, 
δόξαν δὲ βουλοίμην ἂν εὐκλείας ἔχειν. 10 

ΘΟ. ΕΠ]. 2, 7, 12 Ρ. 842: τοῦ αὐτοῦ. " ἔρωτες ἡμῖν -ς εὐκλείας 
ἔχειν. 5100. ΕΊΟτ. δ 64, 24: Εὐριπίδου Ῥαδάμανϑυς. “ἔρωτες --- 
πλάνη’ (γ8. 1-8). γ8.1 παντοῖοι] πᾶν οἵ ν6] πᾶσι ἘΠ5]. ν5. 2. ἱμεί- 
ρεται Ἐ)0]." ν5. ὃ τούτου] τοῦτο ἘΠ6]. ν8. 4 πατὴρ ϑ5΄100., Βουρβὶ Οαη 
Πϊπάονῆο πάτωρ. οἵ. ὅ6101. Ἐσπαν, Οὐ. 1190: πεπᾶσϑαι --- ὅϑεν καὶ 
τὸ πολυπάμονος. ἐτυμολογεῖται δὲ πατήρ παρὰ τὸ πεπᾶσϑαι, καὶ ἀλ- 
λαχοῦ ᾿ πολλῶν καλεῖσϑαι βούλομαι πατὴρ δόμων’ ἀντὶ τοῦ δεσπότης. 
δόμοις Θ10Ρ. ΕἼον., δόμων ὅ610]. Ἐππ'., δ᾽ ὅμως δ. ΕἼ0]. νβ. ὃ 
ἐκ οἵη. ΕἾου. οοάθχ ἃ. νβ. 6 λέγοντα Το]. ν8. 8 οὕτω οἴη. Ε)0]. οο- 
4οχ Α. βιωτὸς ΤΠ .]. Α οἱ ΕἾον. γιπά., βίωτος ΕἾον. Μ. ἀνθρώποις 
ΕΠ0]. ν5. 9 δὲ δα α1α1τἰ ατοίϊπ5. 

001 

οὐδεὶς [δ ἡμᾶς .. τ μοδὴΝ 

Απέϊαίι. Ρ. 94, : ἐξαιρεῖν ἀντὶ τοῦ ἀφαιρεῖν (ἐξαίρειν οὐ ἀπαίρειν 
ο04.). ͵, Εὐριπίδης δὲ Ῥαδαμάνϑυϊ «οὐδεὶς --- ἐξαιρήσεται; , ἀντὶ τοῦ 
ἀφαιρήσεται. ἡμᾶς αὐτὸν οἷ. Ῥίογβοι. Τὔπν. ΑἸ. 848: οὐκ ἔστιν ὕστις 
αὐτὸν ἐξαιρήσεται. ΠοΙδ80]. 977: τοῦτον δ᾽ --- οὐκ ἔστι ϑνητῶν ὅστις 
ἐξαιρήσεται. Μοά. 798: οὔτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται. 

ΣΘΕΝΕΒΟΙΑ 

Αὐ. Ἰύδη. 1043 Δ ΘΒ πῃ ἀϊοοηΐοιη ἔαοῖς: ἀλλ᾽ οὐ μὰ Δί οὐ 
(Φαίδρας ἐποίουν πύρνας οὐδὲ Σϑενεβοίας. ὁ] ο] οι. ατορ. ον. ὁ 
οοάϊοο Μοάϊοθο ρᾶνεπι ἴῃ ἩΠΙοΙΓ, νο]. 7 Ρ. 1321, ᾿πίορυτχη ἃ ὙΝ 6]- 
ὁΚοιο 'Ῥγαροί. μ. 777 οἀϊξαμι: ταῦτα λέγει Εὐριπίδης ἐν Σϑενεβοίᾳ 
τῷ δράματι, εἰσάγων τὸν “Βελλεροφόντην γνωμολογοῦντα. ἔστι δὲ ἡ 
ὑπόϑεσις αὕτη. Προῖτος ἦν ̓“κάμαντος (πῖηο. “Ἵβαντοςὶ υἱός, ᾿ἄκρι- 
σίου δὲ [ἀδελφός]. πώνω δὲ Τίρυνϑος. γήμας δὲ Σ'ϑενέβοιαν ἐξ 
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αὐτὴς ἐγέ ννη σε παῖδας ᾿); Βελλεροφόντου δὲ φεύγοντος ἐκ Κορίνϑου διὰ 

φόνον. αὐτὸν μὲν ἤγνισε τοῦ μύσους. ἡ γυνὴ δὲ αὐτοῦ [τὸν Βελλεροφόν- 

την] ἠγάπησε" τυχεῖν δὲ οὐ δυναμέ νη τοῦ ἐπι ϑυμηϑέντος διέβαλεν (διέ- 

βαλλεν ὁο΄. ) ὡς ἐπιϑέντα αὐτῇ τὸν Κορίνϑιον. πεισϑεὶς δὲ ὁ Προῖτος ἐξ- 

ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς Καρίαν ἵνα ἀπόληται; δέλτον [δὲ 7 ἣν. ἐγεγράφει] ἐκέλευ- 

σεν πρὸς Ἰοβάτην διακομίζειν. ὃ δὲ τοῖς γράμμασιν ἀκόλουϑα πράττων 

προσέταξεν αὐτῷ διακινδυνεῦσαι πρὸς τὴν Χίμαιραν. ὁ δὲ ἀγωνισάμενος 

τὸ ϑηρίον ἀνεῖλε καὶ μετὰ ταῦτα) ὑποστρέψας. εἰς τὴν Τί [ουνϑα πρώ- 

τον μὲν ἐμέμψατο τὸν ΠΙροῖτον. ἔπειτα] δὲ καὶ τὴν Σϑενέβο[ιαν ἠπεί- 

λησεν] ἀπάγξειν (ἀπάξειν 604.). μαϑὼν [δὲ τὴν γυναῖκα τοῦ] Προί- 

του δεύτερον ἐπιβ]ουλεύουσαν αὐτῷ] ἀνεχώρησεν ἀναϊβιβάσας ἐπὶ τὸν] 
Πήγασον τὴν Σϑενέβο]ιαν. καὶ ἐλϑὼν} ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ἤρ[ϑη εἰς 
ὕψος. γενόμενος] δὲ κατὰ Μῆλον τὴν νῆσον [εἰς τὴν ϑάλασσαν ἔρ]ρι- 
ψεν αὐτήν. ἣν (μὲν οο(.) ἀποϑ[ανοῦσαν εὑρόντες τινὲς] ἁλιεῖς ἀνα- 
λαβόντες [ἐκόμισαν] εἰς 1 ἴρυνϑα. πάλιν δὲ ὑποστ[φέψας δ] Βελλερο- 
φόντης πρὸς τὸν Προϊϊτου) αὐτὸς ὡμολόγησεν πεπραχέναι ταῦτα" δὶς 
γὰρ ἐπιβουλευϑεὶς ὑπ᾽ ἀμφοτέρων δίκην εἰληφέναι τὴν πρέπουσαν: 
τῆς μὲν εἰς τὸ ξῆν. τοῦ δὲ εἰς τὸ λυπεῖσϑαι. Τία Ἰοοιπι ἸΏΔΤΡΊΠΘ 
Ιαθ80 τηαξι]ατὰ τοϑίϊιο ραγίϊπι ΘΙ Κα οὐ Μοίμοῖ ΘΟΠΙ ΘΟ 115 
δαϊαξιβ. ὅ6}0]. θη. Ατ. Ῥδο. 140 (οἴ, ὅυἹα. ν. τραγικώτερος): δοκεῖ 
ὃ Βελλεροφόντης τὴν τοῦ Προίτου γυναῖκα μετὰ τὴν τῆς Χιμαίρας 
ἀναίρεσιν ἐπανελϑὼν εἰς Κόρινϑον ἀπατῆσαι ὡς ἕξων (καὶ ἐξὸν οοά. 
γοπ.) γυναῖκα καὶ ἐπιβιβάσας τοῦ Πηγάσου εἰς μέσην δῖψαι τὴν 9ά- 
λασσαν. ἸΤοπαπηο5 Μ8]4]45 ροβίψφαδηι 46 Ῥγοοίο, πθηθθορθα, Β6]- 
Ἰογνορ]ιοηίθ, [οθαΐα 5110 ἸΏΟΤΘ αυδοάδιηη πᾶυνανὶξ, πᾶθο 861 Ρ. 84, 
[6: καϑὼς συνεγράψατο Εὐριπίδης ὃ τραγικὸς ποιητὴς πληρώσας τὸ 
δρᾶμα. Ονάπι5 ΤΥϊδί. 2, 8907 ἐταροοαάϊαγιη ἃγριτηθηΐα ΚΘΟΘΏΒΘΗΒ: 
παηι φιῖα 16 ἐοίγῖςο υϑδεύίων αἰογίογ 6 (ἐ ηιαογαθ, χιορι Ἰοίο {αἰΐαι μοϑρίία 
ραθηδ αραϊ.2 ῬγοοΙνῚ ουσοσο πος ἀγαπᾶ οὐ ΒΘ] Ρ μομΐθ οοηίπη- 
ἀπ (νἸ4 6 ἤν. 668 665 670). 

0602 

Οὐχ ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 
ἢ γὰρ πεφυκὼς ἐσϑλὸς οὐκ ἔχει βίον, 
ἢ δυσγενὴς ὧν πλουσίαν Σ πλάκα. 

Αὐ. ΗΝ 1217: ΕΥΡ. --- πρὸς γὰρ τουτονὶ τὸν πρόλογον οὐχ ἕξει 
προσάψαι λήκυϑον. “οὐκ ἔστιν -- ἢ δυσγενὴς ὧν" ΑΥἸΣΧ, ληκύϑιον 
ἀπώλεσεν. αὶ 5680]. ν. 1219: τὸ λοιπὸν τοῦ ἰάμβου " πλουσίαν ἀροῖ 
πλάκα". Σϑενεβοίας δὲ ἡ ἀρχή. Ἐπιπάοιη Ἰοοῖιπι 5. ᾿. οὐ ἔα. ἡ. αὔονέ 
Οτορουῦπιθ Νὰ. νο]. 2 Ρ. 310 Β. νβ. 1 δά το ΕλιΡ 1415 ποτηΐπο 1δτι- 

Ὦ ΟΥ, Δρο]]οά. 2, 2,1: ὁ δὲ (Ργοθίιβ). ἧκεν εἰς “Δυκίαν πρὸς Ἰοβά- 
την. ὡς, δὲ τινὲς φασὶ πρὸς ᾿ἠμφιάνακτα, καὶ γαιιεὶ τὴν τούτου ϑυγατέρα, 
ὡς μὲν Ὅμηρος [ἄντειαν, ὡς δὲ οὗ τραγικοὶ Σ,ϑενέβοιαν. 
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ἀαπὶ ΝΙοοβίγαία ὐμι. ὃ Ρ. 388 οὐ ῬΆΠΙΡΡΙ 65 οι. 4 Ρ. 472, 5ἴη8 
Ρ. οὐ ἔἈ}. ποιὰ. παθοπί Αὐϊβίοι. Ποῖ. 2, 321 Ρ. 1894 ἢ 2 ΟἈΡΥΒΙρραθ 
π. ἀποφατικῶν ο. Τ ν. 1 ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 108 Β Μοη. τηοῃ. 697. 

009 

πολλοὺς δὲ πλούτῳ καὶ γένει γαυρουμένους 
γυνὴ κατήσχυν᾽ ἐν δόμοισι νηπία. 

βίον. ἘΊοΥ. 68; 16: Εὐριπίδου Σϑενεβοίας (51. Μ', σϑενοβοίας 
Ἀ}. “πολλοὺς --- νηπία᾽. Πάθη) νϑυβϑιιθ ΟΠ ἰουαπιαίο Εὐριπίδου 
Βελλεροφόντης οχίδμπῦ ἴῃ 5.00. ΕἼΟγ. 72, 6, τ|0] ν8. 3 ἐν οὔ. Α. οἵη 
ΡΥΐοσΘ νοῦ οὗ. Εἰαγ. ἔν. 1027. 2. 

0604 
ἄνευ τύχης γάρ, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
πόνος μονωϑεὶς οὐκέτ᾽ ἀλγύνει βροτούς. 

10}. ΕἼον. 29, 86: Εὐριπίδου Σϑενεβοίας (βἰο Ν; σϑενοβοίας Α). 
“ἄνευ --- βροτούς". ν8. 3 οὐκέτ᾽ ἀλγύνει οοττυρία, οὐκέτ᾽ ἀλδαίνει 

ΜΌΒΡΥΥ 5. 
θ0ῦ 

πέλας δὲ ταύτης δεινὸς ἵδρυται Κράγος 
ἔνϑηρος., ἡ λῃστῆρσι φρουρεῖται .. 
κλύδωνι δεινῷ καὶ βροτοστόνῳ βρέμει 
πτηνὸς πορεύσει 

Αγ. Ῥδο. 124: ΚΟΡΑῚ ΤΡΥΡΑΙΟΥ. καὶ τίς πόρος σοι τῆς ὁδοῦ γε- 

νήσεται:; ναῦς μὲν γὰρ οὐκ ἄξει σὲ ταύτην τὴν ὁδόν. ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 

πτηνὸς πορεύσει πῶλος" οὐ ναυσϑλώσομαι. Ὁ] 5610]. Ἅοι. ν. 136: 
ὁ λόγος ἐκ Σϑενεβοίας Εὐριπίδου. τινὲς δὲ οἴονται ἐκ Βελλεροφόντου 

παρῳδῆσαι (παρῳδῆσϑαι ἜΗΝ γι.) ἔστι δὲ ἐν πρὸ το παρὰ 

τῷ τραγικῷ οὕτως ᾿ πέλας δὲ πττ πτηνὸς πορεύσει᾽. ΥΞΒ. 1 κράϊ οοάοχ, 

Κράγος Μοϊποκίι5. γν5.2 ἢ ληστὴς φρουρεῖται ὁο., ἡ ληστῆρσι φρου- 

θεῖται [πόρος] Μοϊποκίι5. ν5. ὃ. καὶ βαρυστόνῳ Τ μι ονῆι5, καὶ βοο- 

τοκτόνῳ Μοϊποῖκῖπδ, κἀβροτοστόνῳ Οομπϊηρίοη. βοέμων Μοϊποικίπϑ. 

ν5. 4 “πτηνὸς πορεύσει γ01ὶ κὰν: πίσιιπι ἔλα ρΊὶοὶ δαί νουθὰ δὴ ΑΥἹ- 

Β[ΟΡΠΔΗΪΒ ΘΧ ΨΟΥΡα ῬΥ οχοἤῦ. ὈΙΝΌΟΚΕΙ. Ταΐορυτ ν ΘΥΒΊΙ πτηνὸς 

πορεύσει πῶλος" οὐ ναυσϑλώσομαι ΕυΡΙ 5. ο586. οἱ. Μοίμθικῖιϑ 

Εχουο, ἴῃ ΑΠΠ. 5ρΡ60. 1 Ρ. 82. 

000 

ποιητὴν δ᾽ ἄρα 

Ἔρως διδάσκει, κῶν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν. 

Αὐ. Υϑβρ. 1074: ῥαδίως ἐγὼ διδάξω, κἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν. αὐθὶ 

5.61)0]. : ὁ στίχος Εὐριπίδου ἐκ Σϑενεβοίας. ῬΙαι. Μοῦ. Ρ. 400 1Ὁ: ὁ δ᾽ 

Εὐριπίδης. εἰπὼν ὡς Ἔρως ποιητὴν διδάσκει. κἂν ἄμουσος ῃ) τὸ πρίν, 

ἐνενόησεν ὅτι ποιητικὴν καὶ μουσικὴν ἔρως δύναμιν --- κινεῖ. ῬΙΤαί, 
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Μου. ρ. 762 Β: καίπερ, ὧν ἐρωτικὸς ὁ 0 διφονέῳ τὸ σμικρότατον ἀπε- 
ϑαύμασεν, ἐπεὶ ᾿ ποιητὴν, ἄρα Ἔρως ΡΙαῦ, Μον. Ρ.6 229 Ο: 
πῶς εἴρηται τὸ “ μουσικὴν δ᾽ ἄρα Ἔρως --- τὸ πρίν" ἐξητεῖτο. ΡΙαι. 
Ἄ ΠΗΡΟΒ. Ρ. 196 Ι (δον. ἸΊον. 68, 86): πᾶς γοῦν ποιητὴς γίγνεται, 
καν ἄμουσος ἣ τὸ πρίν. οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται. ΝΊοΙα 5 ΜΙ ἴῃ Αὐ- 
ϑῖιηι, ΠΟΥ. 14, 11: ἤν ἄρ᾽ ἀληϑὲς τοῦτο, Θεόκριτε" οἵ γὰρ ἔρωτες 
πολλοὺς ποιητὰς ἐδίδαξαν τοὺς πρὶν ἀμούσους. ΑὐἹδα. νο]. 1 Ρ. 51: 
(“ιόνυσος)͵ ποιεῖ χορευτήν.. κἂν ἄμουσος ῃ τὸ πρίν. ἴθ]. Ρ- 822: ὑφ᾽ 
ὧν τις. :χὰν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν᾽ κατ᾽ Εὐριπίδην. ἐμμελής τε καὶ δε- 
ξιὸς εὐϑὺς γίγνεται. Ἰμομρ μια ἀρ 510]. ὁ. 89, 3: οὐ γὰρ αὐλὸς -- 
ἀναγκάξει βαίνειν ἐν δυϑμὼ καὶ συνεξομοιοῦσϑαι τῷ μέλει τὸν ἀκροα- 
τήν. κἂν ἄμουσος ἢ παντάπασι. ν5. 1 ποιητὴν] μουσικήν ΡΙαί. ΝΥ. 
Ρ-. 622 Ο. 

0607 

πεσὸν δέ νιν λέληθεν οὐδὲν ἐκ χερός, 
ἀλλ᾽ εὐϑὺς αὐδᾷ “τῷ Κορινϑίῳ ξένῳ". 

Αἴ. Χ ρ. 4221 Ὲ: τοῖς δὲ τετελευτηκόσι, τῶν φίλων ἀπένεμον τὰ 
πίπτοντα τῆς τροφῆς ἀπὸ τῶν τραπεζῶν. διὸ καὶ Εὐριπίδης περὶ τῆς 
ΟΣ φησίν. ἐπειδὴ νομίζει τὸν Βελλεροφόντην τεϑνάναι “ πεσὸν 

γ8: 1 λέληϑεν Ἢ λέχηϑεν ῬΥ͂. ν5. 2 τἱάοὶ Οταΐξίητιβ οι. 
2». 179: ἵησι «λάταγας τῷ «Κορενϑίῳ πέει. ἰΐοτη ΑΥνι ΤΏ Θϑιη. 404: 
ἀνηὴρ ἐρωτᾷ" τῷ κατέαγεν ἡ χύτρα; οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τῷ Κορινϑίῳ 
ξένῳ. αὉ] Βομοίϊα : ἐκ “Σϑενεβοίας Εὐριπίδου. ΗΘ ΒΥ Ομ 2». 819: 
Κορίνϑιος ξένος " ἐπὶ τῶν τὰς λάταγας διπτούντων (ἱπίουρομῖδιν κο- 
ρέννουσι" κονιορτὸν ἐγείρουσιν Ἰοοο 8116 80), ἀπὸ τῆς παρ᾽ Εὐριπίδῃ 
Σϑενεβοίας τῷ Βελλεροφῶντι -πιχευούσης (5816. οο4.}, ἀ6 “πὶ Ιοθο 
ορτῦ ῬΊΘΥΒ. ἴῃ ἽΜοον. Ρ. 258 5ᾳ. 

068 

τοιαῦτ᾽ ἀλύει" νουϑετούμενος δ᾽ Ἔρως 
μᾶλλον πιέξει 

ΑΥ. 68ρ. 111: τοιαῦτ᾽ ἀλύει" νουϑετούμενος δ᾽ ἀεὶ μᾶλλον δικά- 
ἕξει. ἈὉ1 56801.: παρὰ τὰ Εὐριπίδου ἐκ “ΣΣϑενεβοίας “ἡ τοιαῦτ᾽ ἀλύει 
νουϑετούμενος Ἔρως". ῬΙαί. Μον. Ρ.71 Α: οὐ γὰρ ἁπλῶς νουϑετού- 
μένος Ἔρως μᾶλλον πιέζει κατ᾽ Εὐριπίδην. ἀλλ᾽ ἐὰν νουϑετῇ τις ἐν 
πολλοῖς κτξ. γοῦθα νουϑετούμενος δ᾽ Ἔρως μᾶλλον πιέξει 5. Ρ. οἱ 
ἔαὉ. π᾿. μαρθοὲ δθῃιβ γνο]. 5 Ρ. 411 (νο]. 1 Ρ. 382 δά. Β851]., νο]. ὅ 
Ρ. 149 Οιαι.). 

; 6609 

τίς ἄνδρα τιμᾷ ξεναπάτην; 

Ῥμοί. Τ,6χ. ν. ξεναπάτας Ρ- 809,14: Εὐριπίδης Σϑενεβοίᾳ " ἈΠ" 
ξεναπάτην᾽. ῬΟΙΙὰχ ὃ, ὅ8: ξεναπάτην δὲ Εὐριπίδης εἴρηκε καὶ ἕενο- 

φόνον. 

ΤΕΛΟ. ΟΠΑΞΕΈΟ. ΕΒΑΘΜΈΕΝΤΑ. 29 
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0τ0 

ὦ παγκακίστη καὶ γυνή" τί γὰρ λέγων 
μεῖξόν σὲ τοῦδ᾽ ὄνειδος ἐξείποι τις ἄν; 

5100. ΕἼον. 78, 30: Εὐριπίδου Βελλεροφόντης. “ ὦ --- ἄν; ν5. 9 
ἐξείπη Δ. Ἐπ 5 πθμθρθοθα θ8556 πᾶθὸ νοῦθὰ ἃ Βο]]ουορμομίο ἀϊοία 
οἱ. ΔΙ οΙ 6 Κππι8. 

071 

ὁ δ᾽ εἰς τὸ σῶφρον ἐπ᾽ ἀρετήν τ᾽ ἄγων ἔρως 

ἡκλαα ἀνθρώποισιν: ὧν εἴην ἐγῶ. 

ΑΘβομῖηθ5 ὁ. ΓΤ ΠηΔγ ἢ. 8. 151] (Θτορ. ὕου. ἈΠιουΙ. γ)Ὸ]. 7} ». 1852; 
οἵ, Ἡυτηορ.. ΒΒοίί, γΟ]. 8 Ρ. 486) Εὐριπίδης ἕν τι τῶν καλλίστων 
ὑπολαμβάνων εἶναι τὸ σωφρόνως ἐρᾶν; ἐν εὐχῆς μέρει τὸν ἔρωτα 
ποιούμενος λέγει που “ὃ δ᾽ εἰς --- ἐγώ". απο 46 ἰΙοθο 5610]. οοά. λ16- 
αϊο. Οτορ.. ον. Πποίδ, νο]. 7 Ρ. 1821: ταῦτα λέγει Εὐριπίδης ἐν Σϑε- 
νεβοίᾳ τῷ δράματι εἰσάγων τὸν Βελλεροφόντην γνωμολογοῦντα. Πάρι 
γΟΥΘα5. απ παν, ἢ. 551 τη8]6 ππιηοίϊ Ἰθρυιηΐαν ἴῃ ϑίο. ΕἸ0], 1, 9, 2 
Ρ. 270, αὶ] ν5. 3 ζηλωτὰ ΝΑ οἱ εἴη Α. 

072 
βίος δὲ πορφυροῦς ϑαλάσσιος 

οὐκ εὐτράπεξος, ἀλλ᾽ ἐπάκτιοι φάτναι. 
ὑγρὰ δὲ μήτηρ, οὐ πεδοστιβής., τροφὸς 
ϑάλασσα- τήνδ᾽ ἀροῦμεν, ἐκ ταύτης βίος 
βοόχόισι καὶ πέδαισιν οἴκαδ᾽ ἔρχεται. ῦ 

Α(. Χ ν. 421 Ἐ: ἐν Σϑενεβοίᾳ δ᾽ Εὐριπίδης περὶ εὐτελείας λέ- 
γῶν “βίος --- ἔρχεται᾽. ν5. 1 πορφυροῦς ϑαλασσιος] πορφυρεῦσιν ἐν- 
ϑαλάσσιος Μοϊποκίαβ, πορφυρεὺς ϑαλάσσιος Ἡ οΥΤΛ ΗΠ 18. “ϑαλάσσιος 
ἀοΙθη άπ βαβρίθου. ν85. 3 εὐτράπεζος ;, ἐντράπεζος ῬΥ͂. ἐπάπτιοι 
φάτναι 1,, ἐπάκτιος φάτνα ΡΥ. νϑ5. ἃ ὑγρὰ] ἁγᾷ Ο. παιδοστικῆς Β, 
παιδαστικῆς Ῥ, πεδοστιβὴς ὙΤ7,. 

079 
κομίξετ᾽ εἴσω τήνδε. πιστεύειν δὲ χρὴ 
γυναικὶ μηδέν, ὅστις εὖ φρονεῖ βροτῶν. 

Κσ΄10}. ΕἼοΙ. 86, 6: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) Σϑενεβοίᾳ (δῖος Μ, σϑενο- 
βοία ΑΥ̓τη4.). " κομίζετ᾽ ---- βροτῶν᾽. 

ΣΙΣΎΥΦΟΣΥΣΑΤ ΡΙΚΟΩΟΣ, 

ΤΡ α]ὰ βόθηδθ ΘΟ τ ἶδθἃ οϑῦ οἰγιηρ. 91, 2 ἐοϑίο Αο]αμο Υ. Ἡ. 
2, 8 (ν14ο ". 2397 54ᾳ.). Φιδο Ῥ]αίαγομι5 οὐ ΟἰἈ]Θμι8. οχ πος ἀγαμιαῖθ 
αἰοσαπέ, ἃ δοχίο πηρίνῖοο (Ἰδυπαίιν Οὐδ, οὐἶπ5. οἵ, ἢν. 1. 

074 

χαίρω γέ σ᾽, ὦ βέλτιστον ᾿Δλκμήνης τέκος. 
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. τόν τὲ μιαρὸν ἐξολωλότα. 
δαϊἀδβ: χαίρω σε ἐληλυϑότα᾽ Ὀρωπικοὶ οὕτω λέγουσι. Εὐριπίδης 

Σισύφῳ " χαίρω --- ἐξολωλοτα’ . οὗἁ, Ἰύγι, Μ. Ρ. 808, 6, αὶ λασ!ρ᾽ 15 
γουθα οἸ, γ8. 1 γέ σ᾽ σέγ᾽ Π ΘΔ]. βέλτιστε ΠΡυῚ, βέλτιστον γδ]οκ. 
γ8. 3 ἐλϑόντα βιρρὶοὶ Η θαι ῖι5, σωϑέντα Οοθοία5 αν. Ἰμοοῖ, ν. 2338, 

Τὺ 
ἑλίσσων 

ΟΝ 1 Ρ. 1178: ἑλίσσων" πλέκων. ψευδόμενος . οὐκ ἐπὶ εὑ- 
ϑείας λέγων. ἢ κινῶν (ποινόν ὁο4οχ)ὴ. Εὐριπίδης Σισύφω. Ῥορίδλιη 
λόγους ἑλίσσων αἰχῖθ56 οἱ. Μ αἰ ἶδο. 

ΣΚΈΙΡΟΩΝ ΣΤ ΈΡΙΚΟΣ 

1)6 ϑοίτοιθ νἱάθ ργδοίου ἃ]1ο5 ΡΙαί. Υ. ΤΊ Θβοὶ ὁ. 10. ἘλαυΡΙ άθιὴ 
απδο (6 Ῥτγοογιβέθ γα]ρὸ παυγδηίαν δα Κ΄ οἴσόμθιη ἔῃ ΒΌ 1556. 6 {Ὁ 
677 οἱ. Βοοίρον. 

070 
καὶ τὰς μὲν ἄξει, πῶλον ἣν διδῷς ἕνα, 
τὰς δ᾽ ἣν ξυνωρίδ᾽ - αἱ δὲ κἀπὶ τεσσάρων 
φοιτῶσιν ἵππων ἀργυρῶν. φιλοῦσι δὲ 
τὰς ἐξ ᾿“ϑηνῶν παρϑένους ὅταν φέρῃ 
πολλάς 

ῬΟΙαχ 9, 76: ἀλλὰ καὶ κόρη παρ ̓ 4ϑηναίοις νόμισμα ἦν :ε--ς . τάχα 
δ᾽ ἂν εἴη κόρη. ὡς Εὐριπίδης ὠνόμασε παρϑένον ἐν Σπίρωνι. λέγων 
περὶ τῶν ἑταιρίδων τῶν ἐν Κορίνϑῳ " καὶ τὰς -- πολλάς᾽. γ8. 1 ἄξῃ 
οὐ ἂν ΤὈγ]. νϑ. 3 δὲ να]ρο, δ᾽ ἢν βουῖρϑὶ. ν5. 4 τὰς] τὸν Οοθοίαβ Μπ6- 
108. ψΟ]. 4 Ρ. 110. φέρῃ] φέρῃς ΑΙ ΤΔ51π|8. 

077 
σχεδὸν χαμεύνῃ σύμμετρος Κορινϑίας 
παιδός, χνεφάλλου δ᾽ οὐχ ὑπερτείνεις πόδα. 

ῬΟΙ]]ὰχ 10, 856: τῶν γὰρ ἀδοξοτέρων ἡ χαμεύνη καὶ τὸ χαμεύνιον" 
ἐν ,“γοῦν τῷ σατυρικῷ Σκίρωνι Εὐριπίδης φησί " σχεδὸν ---- πόδα. ν5. 
2 ὑπερτενεῖς οἱ. ΜΙ ΘΚ 8. 

078 

οὐδὲ χωλῆνες νεβρῶν 
ΑἸ. ΤΧ νΡ. 868 Ὁ: καὶ κωλῆνα δὲ λέγουσι καὶ κωλὴν --- Εὐριπί- 

δης Σκχείρωνι “οὐδὲ κωλῆνες νεκρῶν". νεβρῶν ΟΔΞΔΌΒΟΙΙΒ. 

6179 ΄΄, 
ἔστι τοι καλὸν 

κακοὺς κολάζειν 
Κἴ00. ΕἾἼον. 46, 10: τοῦ αὐτοῦ (ϑο. Εὐρ.) Σκίρωνι. " ἔστι ---- κο- 

λάξειν᾽. ν5. 3 τοὺς καχοὺς Π10γἱ, κακοὺς ατοίϊαδ. 

29} 
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080 

ἢ προσπηγνύναι 
κράδαις ἐριναῖς 

Αἴ. 1Π υ. 76 Ο: μνημονεύει --- ἐρινῶν συκῶν (σύκων δῃΐθο 
ΚΟ οἱρἢ.) Εὐριπίδης ἐν Σκίρωνι “ἢ ---- ἐριναῖς". ν5. 2 κραδαῖς] 
κράδαις Ο. ἐρέναις] ἐριναῖς Ῥ, ἐρινεῖς Ο. 

051 
ἡγε ήκ οὐ 

ΗΘΡΥ ΟΡ 905: ἁμαρτητήν᾽ ὁμοῦ προήκοντα δόρατα. Εὐριπί- 
δης Σ᾿ είρωνι. δϑαυϊξαν ἁμαρτεῖν" ἀκολουϑεῖν. Σοφοκλῆς δὲ ἐν Φιλο- 
χτήτῃ ἐπὶ τοῦ ἀποτυχεῖν. Εογίαβθ0 πὸ βρϑοίαϊ Τα ρΡ1415 τηθῃίϊο, πὖ 
ΒοΡΙθΘη ἀπιτῃ 510: ἁμαρτεῖν" ἀκολουϑεῖν. Εὐριπίδης Σκείρωνι. Σοφο- 
κλῆς δὲ κτξ. ἁμαρτεῖν οαἄθιι ααὰ ὁμαρτεῖν νἱ πδατρανὶ ἰγδ 1 Ἐπιϑί. Π. 
Ρ. 592, 231. 

082 
ἔμβολα 

ἩΘΡΥΟΙΝ: 1 Ρ. 1190, ν. ἔν. 592. 

ΣΚΎΡΤΑΙ 

Αὐριπηθηθιπι ἔργ Ἰάθιῃ {πουῖῤ αποᾶ οορποιηίηῖα ἔα θα]4 6 ὅορ]ιο- 
Ο]686, ΓΑΘΒΠΠ]68 ἃρπα Τυγοοιηθάθιῃ ϑουτὶ γθρθιι ἰμΐοῦ νἰγρῖηο5. 46]1- 
ἐπ ον οὐ ΨΠΧΙβ 4010 ἀοίθοίαθ. Σχύριον 15. Βίοθδοιβ, «Σχύριαι 
Ἡβυ οἸῖπι5 οὐ Τμοχ. τοί. Βουρίκῖαβ ππὸ τοοσί ἔν, 896. 

0859 
ἡ παῖς νοσεῖ σου κἀπικινδύνως ἔχει. 

ΛΥΚ. πρὸς τοῦ; τίς αὐτὴν πημονὴ δαμαάζξεται; 
μῶν κρυμὸς αὐτῆς πλευρὰ γυμνάζξει χολῆς; 

ϑοχύμο Επηρῖν. Ρ. 671, 29: τὸ παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ ἐ ἐπὶ τῇ “Τυκομή- 
δους ϑυγατρὶ “ηιδαμείᾳ λεγόμενον " ἣ παῖς ---’ χολῆς: πυνϑάνεται 
γὰρ μή τι πλευριτικὴ γέγονε διὰ τὸ τοὺς πλευριτικοὺς βήσσοντας ὑπό- 
χόλον ἀνάγειν. Τιοοὰρ πιὸ το] δύτιθ. θοῦ βΘοπ Π1ΠῈ ἌΡΟΙΠΟα. 8.) 18; 8: 
κἀκεῖ τρεφόμενος (ΑΘ}}11165] τῇ “Πυκομήδους ϑυγατρὶ “Δηιδαμείᾳ μί- 
γνυται. ν5. 2 1, ὙΘΟΙΠΘ 15. ΠοΙηΘη. ῬΥΔΟΗ͂ΧΙ. ν5. 8 χειμάξει Ἐλαμίκοα. 
χολῇ Ναϊεϊς. 

084 
σοφοὶ δὲ συγχρύπτουσιν οἰχείας βλάβας. 

σ(ο". ον. 109, 8: Εὐριπίδου Σκυρίοις. “ σοφοὶ ---- βλάβας. 
Οτίοη Του. 1, 10 Ρ. 42, 12: ἐκ τῶν Σκυρίων. " σοφοὶ --- βλάβας. 

050 

φεῦ, τῶν βροτείων ὡς ἀνώμαλοι τύχαι. 

οἵ μὲν γὰρ εὖ πράσσουσι, τοῖς δὲ συμφοραὶ 
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σκληραὶ πάρεισιν εὐσεβοῦσιν εἰς ϑεούς. 
καὶ πάντ᾽ ἀχριβῶς κἀπὶ φροντίδων βίον 

οὕτω δικαίως ζῶσιν αἰσχύνης ἄτερ. ῦ 
ϑ(οῦ. ΕἾἼον. 105, 16: τοῦ αὐτοῦ (5ς. Εὐρ.) Σχύριοι. “ φεῦ τῶν --- 

ἄτερ᾽. ΑἸ. ῬΑ]. 10, 107 : Εὐριπέδου. " ϑεοῦ ---- βροτός’ (ἔν. 1014. 1). 
: φεῦ τῶν ---- ϑεούς ᾽ (σβ. 1--Σ). ὅἴηο μΡ. οὖ 1». πιουηΐηθ ν5. 1--ῷ αὐξι- 
{πώ ἴοι. Πυγάτπιβ ἀθ τηθῃ5. 4, 7 Ρ. 58, Ἰ οἱ 4, 62 ». 94,11. ν5. ὃ σχλη- 
ραὶ οτη. Τά Ὁ..δδ.. εἰς ϑεούς] πρὸς ϑεούς Α.Π|0]. , πρὸς ϑεοῦ Τιγ- 
ἄπι5 Ρ. δ. πρὸς ϑεόν Ρ. 94. ν5. 4 καὶ] ἔ, καὶν 16ρ;. ν5. ἢ οὐ τῷ δικαίῳ] 
οὕτω δικαίως ΑΒΜ, συν τῷ δικαίῳ ργοθα ον Θοβηου. 

050 
ζευγλας 

Ἀό5γο}.. 1 Ρ. 1582: ξεύγλας " ξυγοὶ ἢ μέρη τοῦ ξυγοῦ. καὶ ξευχτὴ- 
ρὲς ἱμαντόδεσμοι. καὶ τροπωτῆρες. μεταφορικῶς Εὐριπίδης Σκυρίαις 
(κυρίαις ὁοαο6Χ). 

Θ87 
παρασάγγης 

1,6χ. τῇοῖ, ροβί ῬΒοί. Ρ. 674, 57. νἱάθ ὅορῃ. ἔν". 475. 

ΣΙ ΑΗΒ ἘΣ ΣΙ ΑΡΙΚΟΣ 

Τ᾽ Ζοίσζαθ ὅομο]. Αὐϊβίορῃ. Ῥυοορ. 6 ὁοαϊοθ. Μ6α10]. δάϊία ἃ 
Η. ἸζοηΠο ἴῃ Πηοῆι. πι. Ν. ΚΕ. νο]. 6 Ρ. 119, 6 οὐάϊοθ Ῥαχίβ. ἃ 
Οὐδ ΤῸ Αποοά. ῬδΥ15. γΟ]. πο. ΤΟΙΣ Ἡρακλῆς πραϑεὶς τῷ 
Συλεῖ γεωργὸς (ὡς γεωργὸς ὁοά. Ῥαγ]85.) δοῦλος ἐστάλη (ἔσταλται 
ῬῚ εἰς τὸν ἀγρόν, τὸν ἀμπελῶνα ἐργάσασϑαι" ἀνεσπακὼς. δὲ δι- 
κέλλῃ προρρίξους τὰς ἀμπέλους “ἁπάσας νωτοφορήσας τὲ αὐτὰς εἰς 
τὸ οἴκημα (γεωργοῦ δ4ἀ, ΡῚ) τοῦ ἀγροῦ ψωμοὺς μεγάλους (ἄρτους 
τε μεγάλους ἢ ἐποίησε τὸν κρείττω τε τῶν βοῶν ϑύσας κατεϑοι- 
νᾶτο. καὶ τὸν πιϑεῶνα δὲ διαρρήξας καὶ τὸν κάλλιστον πίϑον ἀπο- 
πωμάσας τὰς ϑύρας τε ὡς τράπεξαν ϑεὶς ἤσϑιέ τε χαὶ ἔπινεν ἄδων, 
καὶ τῷ προεστῶτι δὲ τοῦ ἀγροῦ δριμὺ ἐ ἐνορῶν “φέρειν ἐχέλευεν ὡραῖά 
τὲ καὶ πλακοῦντας. καὶ τέλος ὅλον ποταμὸν πρὸς τὴν ἔπαυλιν τρέψας 
τὰ πάντα κατέκλυσεν. (ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον Εὐριπίδου δρᾶμα «ααᾷ. Ῥὴ 
Μοιϊμοῖκῖπαβ αϊο ἀγαρηδ! Δα βου [ν. 899, 

0858 
πίμπρη. κάταιϑε σάρκας, ἐμπλήσϑητί μου 
πίνων κελαινὸν αἷμα: πρόσϑε γὰρ κάτω 
γῆς εἶσιν ἄστρα. γὴ δ᾽ ἀνεισ᾽ ἐς αἰϑέρα. 

πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι ϑώπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον. 
ῬΆΪΠΟ Τυᾶ. νο]. Ρ. 461: ἴδε γοῦν οἷα παρ᾽ Εὐριπίδῃ φησὶν ὃ 

Ἡρακλῆς “ἡ πίμπρα. κάταιϑε - λόγον᾽. Ιάϑιη Ρδᾶα]ο Ροβῦ: πάλιν τὸν 
αὐτὸν σπουδαῖον οὐχ δρᾷς ὅτι οὐδὲ πωλούμενος ϑεράπων εἶναι δοκεῖ, 
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καταπλήττων τοὺς δρῶντας» ὡς οὐ μόνον ἐλεύϑερος ὧν ; ἀλλὰ καὶ δε- 

σπότης ἐσόμενος τοῦ πριαμένου: ὃ γοῦν “Ἑρμῆς πυνϑανομένῳ εἰ φαῦ- 

λός ἐστιν, ἀποκρίνεται “ἥκιστα --- δραστήριος᾽ (ἔν. 689). “οὐδεὶς δ᾽ 

--- ἐμβολήν᾽ ἵ-. 690). εἶτ᾽ ἐπιλέγει τὸ ἦϑος αὐτοῦ “σοῦ κατηγορῶ 5- 

ϑέλοις᾽ (ἔν. 691). ἐπεὶ δὲ καὶ πριαμένου Συλέως εἰς ἀγρὸν ἐπέμφϑη: 

διέδειξεν ἔργοις τὸ τῆς φύσεως ἀδούλωτον. τὸν μὲν γὰρ ἄριστον τῶν 

ἐχεῖ ταύρων καταϑύσας Διὶ πρόφασιν εὐωχεῖτο . πολὺν δ᾽ οἶνον ἐμφο- 

ρήσας ἀϑρόον εὖ μάλα κατακλιϑεὶς ἠκρατίζετο. Συλεῖ δὲ ἀφικομένῳ 

καὶ δυσανασχετοῦντι ἐπί τὲ τῆ βλάβῃ καὶ τῇ τοῦ ϑεράποντος ῥαᾳϑυμίᾳ 

καὶ ἐπὶ τῇ περιττῇ καταφρονήσει - μηδὲν μήτε τῆς χρόας μήτε ὧν 

ἔπραττε μεταβαλὼν εὐτολμότατά φησι ᾿κλίϑητι - ἔσῃ (ἔν 692). τοῦ- 

τον οὖν πότερον δοῦλον ἣ κύριον τοῦ δεσπότου αποφαντέον . μὴ μόνον 

ἀπελευϑεριάζξειν ἀλλὰ καὶ ἐπιτάγματα, ἐπιτάσσειν τῷ κτησαμένρ, τολ- 

μῶντι- ὡς καὶ εἰ ἀφηνιάζοι τύπτειν καὶ προπηλακίξειν. εἰ δὲ καὶ βοη- 
ϑοὺς ἐπάγοιτο, πάντας ἄρδην ἀπολλύναι; ΜΝ οΥδτι5 Βιιργα 5ουῖρίοβ 5. Ρ. 
οὐ ἔα}. τι. δῇδου ΡΊΗ]Ο Τὰ ά. νο]. 1 ». 127 γοὶ. 9 Ρ. 449. οὗ. νο]. 2 Ρ. 88: 
πρὸς ταῦϑ'᾽. ὡς ὃ τραγικός φησιν. ἴτω μὲν πῦρ. ἴτω δὲ φάσγανον. 
 πίμπρα ---λόγον᾽. Ἰύυδοῦ. Ῥχ. ΗΕ". Ρ. 945 Ὁ: ἀλλὰ καὶ πρὸς τοῦτο ἐλευ- 
ϑεροστομῶν ἀντιφϑέγξεται “ἴτω μὲν πῦρ: ἴτω δὲ φάσγανον. τέμνε, 
κάτανϑε σάρκας --- λόγον". πῖπο γουϑαμι πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ. ἴτω 
δὲ φάσγανον (ἔὰπτ. ῬΊοΘΙ. 521) παϊὸ ἐγαρτηθπίο ρυδοῆρυῃί ὅ) ; νἸ46- 
ῸΥ ΡΟ ΡΠ; αποτὴ 566 αἰζαν Εαβο Ὀἰπ5., ἀπογιτῃ ἀτδιηδύτιπι γ 6 Υ- 
5115. ΘΟΏΪΆΠ ΧΙ556. Αὐ θυ ἀοττϑ 4, 589: ἔδοξέ τις λέγειν ϑεράπαιναν τὰ 
Εὐριπίδεια ἰαμβεῖα " ὀπτὰς --- μου 1). ΧΕ: 1 πίμπρα ῬΆΏΠ1]οΟ, τέμνε 
Ελι56}0. (1 οοὐϊοος ΒΟΘΤ Ποο γϑυθαχῃ Ομ.) ὀπτὰς Ατίοιη., πίμπρη 
ῬΊΘΥΒΟΙΙ. καταιϑεὶ κατέσϑιε Αγΐομι. ν5. 8 δ᾽] τ΄ ῬΆΪ]Ὸ γΟ]. 2 ν. 449 οἱ 
461. ἄνεισ ἄνω ῬΊ]Ο νο]. 1 Ρ. 127 οὐ νο]. 3 Ρ. 449, ἄνωσ᾽ ἘΒΟΌΙ 
οοὔοχ Ὦ. εἰς αἰϑέρα] εἰς οὐρανόν ῬΊ110 νο]. 2 Ρ. 449, ἐς οὐρανόν 
Ἐα56Ὁ. 

089 

ἥκιστα φαῦλος, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον: 
πρόσχημα σεμνὸς κοὐ ταπεινὸς οὐδ᾽ ἄγαν 
εὔογχκος ὡς ἂν δοῦλος, ἀλλὰ καὶ στολὴν 
ἰδόντι λαμπρὸς καὶ ξύλῳ δραστήριος. 

ῬΊΙ]Ο Τα. νο]. 2 Ρ. 461 (ν46 ἔν. 688), ααἱ Μογουλ πᾶθο νοῦθὰ 
6556 ἀοορῦ 46 Ἡογοῦ]ο ἀϊοία. 

090 

οὐδεὶς δ᾽ ἐς οἴκους δεσπότας ἀμείνονας 
αὑτοῦ πρίασϑαι βούλεται" σὲ δ᾽ εἰσορῶν 
πᾶς τις δέδοικεν. ὄμμα γὰρ πυρὸς γέμεις.. 

Ὦ) ΒΊΠΗΙΠΙ οὐγόσο πγ1ρ 1418. ΟΥ̓ΘΒΒ15 οἵ αορδηθι νοῦρα αἵ δεύτε- 
ραί πως φροντίδες σοφώτεραι, οἵ. ἔν», 470. 
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ταῦρος λέοντος ὡς βλέπων πρὸς ἐμβολήν. 
ῬΈΉΠΟ Τπά. νο]. 3. ν. 461 (νῖάο ἔν, 688), 4ὶ οαπὶ ἔν, 689 ἱπηρ]. 

δ] οὶ μού νϑῦθα βαηί. ν5. 1 δεσπότης οἷ. ΜΌΒΡΥΑν 8. 

091 

σοῦ κατηγορῶ 

σιγῶντος ὡς εἴης ἂν οὐχ ὑπήκοος. 
τάσσειν δὲ μᾶλλον ἢ ἐπιτάσσεσϑαι ϑέλοις. 

ῬΆΪΟ Τα. νο]. 3. Ρ. 461 (νῖ4ο. ἔν. 688). ν5. 3 εἴης ἂν] ἂν εἴης 
Πουὶ, αἰ νἀ ϑέπν. 

092 
κλίϑητι καὶ πίωμεν: ἐν τούτῳ δέ μου 
τὴν πεῖραν εὐθὺ λάμβαν᾽ εἰ κρείσσων ἔσει. 

ῬΆΙ]ο Πιά. νο]. 3 ρ. 461 (νϊ46. ἔν. 688). ν5. 3 εὐθὺ λάμβανε καὶ 
κρείττων ἔσῃ ῬΉΪο. εὐϑὺς ΜαιΠῖδο. 

099 
τοῖς μὲν δικαίοις ἔνδικος. τοῖς δ᾽ αὖ κακοῖς 

πάντων μέγιστος πολέμιος κατὰ χϑόνα.! 
5100. ΕἾοΥ. 46, 1: Εὐριπίδου ἐκ Συλέως. " τοῖς μὲν --- χϑονα". 

094 
εἶα δή. φίλον ξύλον. 

ἔγειρέ μοι σεαυτὸ καὶ γίγνου ϑρασύ. : 
Ἐπαδί. Π. Ρ. 107, 80: φέρει δὲ καὶ (56. (ον ῖτ5 ΟΠοΘγΟὈ.) χρῆσιν 

τῆς λέξεως (τα. εἶα) κειμένην. φησί. παρ Εὐριπίδῃ ἐ ἐν Συλεῖ (Σολεῖ 
64.) ταύτην “εἶα --- ϑρασύ᾽. ὝοΥρα εἶα ---- σεαυτό 5ἰπο δ. ποιη. 
δϑουε Τοῖι. ΑἸοχ. 46 δοοθῃί. Ρ. 35, 7, 5ἴπιθ Ρ. οὐ ἔδ. ποιηΐηθ Εέγτη. 
Μ. ρ. ῶ94, 46. νούβϑυτῃ 2 οχ υπρι 6 αῇοσί ΑΡΟΠΠ Ομ ἴα ἀθ ρσύοῃ. Ρ. 
98 Ο. στρ, 1 φίλον. οἵῃ. [08}.. οἱ Βίστα, Μ. ν5. 2 ἔγειρε] ἔγειραι ΑΡΟ]]., 
ἐγεῖραι Τοῖ. Α1]., ἀγειρε Ἐϊέγτῃ. Ν΄., ἔκτεινε Ἐλιβί. Ἐονία556 πιὸ τ 8Ρ}1- 
οἵἷὐ Ἰμποϊδπαβ γε 5. γο]. 9 Ρ. 675: ἄγε δὴ σὺ ὃ φάσκων ἐπιϑυμεῖν 
ταύτης τῆς παραδύξου ϑέας. ἔγειρέ μοι σεαυτὸν καὶ τέχνην εὕρισκε 
σοφήν. οἵ, δασίοι. ΝοΥ. ο. 49: ἄγ᾽ ἔγειρε σεαυτόν. 

09 
βαυβῶμεν εἰσελϑόντες " ἀπόμορξαι σέϑεν 
τὰ δάκρυα. 

Απέϊαι. Ρ. 85, 11: βαυβᾶν ἀντὶ τοῦ καϑεύδειν. Εὐριπίδης Συλεῖ 
“ βαυβώμεν “---- δάκρυα". Μαιμῖαθ Ἡθυο]5 πᾶθο 6586 συ οῦθδ βιβρῖοα- 
πι, ααθὰ5 ΔΙ]Ποα παίαν Χ Θποαϊοθῃ ὅ'Ὑ161 ἢ] τη. 

ΤΕΝΝΗΣ 

Αὐριπηθηίθτῃ ἀγαυηδβ ἔογίαβ56 115. οομεϊηούαν απδθ ργοάϊ Οὐποη 
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ῬΒοῖ ΒΡ]. Ρ. 135 Β 19. ϑρυχίαιη παο ἔα θα] πὴ ν ϑέθυῖθιι5. νἸ58 
βαῖπβο οομδίας ὁ 14 ἔλπαν. Ρ. 135, 89 (ν146 βιιρτα ρ. 481). Ἐογίδβθθ 
[πιὸ τοίου πμῃ οϑί ἤν. 746. 

090 

φεῦ, 
οὐδὲν δίκαιον ἔστιν ἐν τῷ νῦν γένει. 

Θιοῦ. ΕἾογ. 3, 17: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) Τέννη (ες Μ, τένῦ Α, 
Τημένῳ ἄπο βοΠον οο4.). “ φεῦ --- γένει". δίκαιόν ἐστιν 64. 

ΤΗῊΗΛΈΦΟΣ 

Το. Ὁ] 661} 4 ἘλαυρΙ 415 ΠΘΊΘΡμο. οομητηθηἑαίῖο ρυοα ἴῃ Απ- 
Π8]. ἰηϑὲ. Βο6Ιρ. ἃ. 1880. ἘΔ Όα]α δοῖα οϑί οἰ γιηρ. 85, 2 (οἕ, Ρ. 302). 
1)6 ἈΡΡ ΠΙΘΏΓΟ οὗ, 560]. Ατν. ΝᾺ}. 919: διαβάλλει ΠΣ Α Ὁ ἀν ὡς πτω- 
χὸν εἰσενεγκόντα τὸν Τήλεφον. 4α]θτι5 ἀοοθάππί Ιιᾶθὸ 80 ἃ τη6]10}]- 
μ- ΠΣ ρϑαηῦ: ὃ Τήλεφος βασιλεὺς ἣν Μυσίας. ὃν πλανηϑέντων, 
ὅτε εἰς “Τροίαν ἀπήρχοντο. τῶν ᾿Βλλήνων καὶ δῃούντων τὴν αὐτοῦ γὴν 
ἀντὶ τῆς Τροίας. “Δμλλεὺς ἔτρωσεν" καὶ πάλιν ἀποροῦντα τοῦ ϑερα- 
πεύσοντος τῆς Πυϑίας “ ὃ τρώσας ἰάσεται ἀνελούσης παραγενόμενον 

εἰς Θετταλίαν τῷ χρησμῷ πεισϑεὶς ϑεραπείας ἠξίωσε. δυστυχήσαντα 
δὲ ὕστερον πεποίηκεν Εὐριπίδης ἐν δράματι πήραν ἔχοντα καὶ προσ- 
αἰτοῦντα. ἀποτιτη οχίγθηηδ ᾿Π 6} {15δῖτηδ διαί. ΔΜ ΘΙοσα ραγττη ργδθ- 
θέ αὶ ἘπανρΊάθιη 564 α1 νἹἀθίυν Ηγρίηι5 δ. 10]: Τοϊορλι5 Πογοιι- 
[8 οἱ Ατπιγος ἢίϊμι5. αἢ Αολμ16 ἐπ ρσπα (ὐμίγοηῖβ ᾿αδία ρεγ οι 5515 αἰϊοῖίι)". 
δ: χιο νι 6 76 οιηι 17. ἋἸ168 [670 ογοἱαίι απο  Θίμ7), ρει! 8ογ θην αὖ Αροί- 
[716 ψιοαἢ 6586. γεηιραϊηι. γοϑροηϑιην 65 οἱ πθηνηθηι ηιθα]6γ1 ρ0586 Ἠϊδὶ 
Θαγαθηι μαδίαηι χα νιϊηογ αἴμι5 ογαί. ἤος Τοίορἤηδ αὐδὶ αταϊυνϊ!, ααἱ γοργθηὶ 
“ψαπιοηιηογοηι νϑηΐ οἱ ηιορῖίι (ΟἸμψαθηιηθϑίγαο Ογοϑίθηι τη [απίθηι εἶδ σια- 
με γαρμῖί, τυϊγτίαγιδ 86. ϑιέθι οὐοίδιιγιηι, γιῖδὶ δὶ Αοἠῖυὶ ηιοαογ θη ίιγ7" Ἐ). 
Αελμίνῖ5. απίοηι χερί γοϑροηϑηηι 67 αἱ δἴγι6 Τοϊορμὶ ἀπμοίι Τγοΐαηι σαρὶ ἨΟΉ 
0886, {αοῖϊο σιίπὶ 60 τη σγ'αίίαηι γϑαϊογηηί οἱ ἢ ΑἸ 6 ρμοιθγιιγεί τι Θιεηι 
ϑαπαγοί. πεῖρα Ομ 65 γοϑροηπαϊί 86. αγίοηι ηιθαϊσαηι ΠΟ 0586. {ΜΠ 6 
ἘΠαο5. αἷΐ: ποῆ 16 αἰϊοϊέ Ἵροϊο, 8οα αἰοίογοηι υἱηογῖβ ἤαϑδίαηι Ἡοηιγαί. 
ψμαπι μι γαδ᾽586η:{, γ0ηιθἸ]αίιι58 οδ΄. ἃ χηο οὶ ροίογϑηί μί δοοιηι αὐ 

ἡ τοίαηι θα ρμρηαραάαηι 1γοί. πο ἵηιροίγαγιηί, ψμοα ἴ5 Πιαοαϊοοη Ργιαηιὶ 
ἤίϊαηι μαογϑηι μαϑογοὶ. 86] ον ϑομοβοίμηι,, ψιοα δηηι δαγιαγιηί, 605 (16- 
εἰμαῖί, ἰοσο8 αμίθηι οἱ {γιογα αἰοηιογιδίγανῖί; ἵπαο ἴῃ ΠΟ δίαηι 65ΐ ῬῬΟΊΦοΙδ. 
Τ' ΘΙΘΡΙΙ Επανίρί οὶ παθίταπι τἱάθε Αὐὶ Αοἰι, 4832 564.. 41 οἱ {ὐ] θα 
ῥακώματα 433. πιλίδιον Μύσιον 439. πτωχικὸν βαχτήριον 448, σπυρί- 
διον 408. κοτυλίσκιον τὸ χεῖλος ἀποκεκρουμένον 459, χυτρίδιον 4θ8. 
ΟἿ φαοά Απεβίποπο5. πᾶυγαῦ ἴῃ 1ορ:. Ι,.. 6, 87, Οταίδέομι ΟΥ̓ Οδ 6 
ῬΒΠΟΒορμΪαΘ 86 ΔΑΟΙΧΊ550 ϑεασάμενον ἐ ἔν τινι τραγῳδίᾳ Τήλεφον σπυ- 
οἴδιον ὃ ἔχοντα καὶ τἄλλα λυπρόν. Μαχίπηιι5 'ΤΎΤΙΒ ὙΠ Ρ.- 126: δ΄ 2γα- 

Ὦ ΟἿ Βομιοϊοη. Αὐν Ομ. 332. βαργα ν. θ0 αἰϊαύππι, πρὶ ΔΘΒΟ Ύ οἱ 
᾿λαστὶρ᾿ 415. ποιηΐηδ ρμουταίαα 6586 οοπίοοιν γαΐου ἄο ὅοριι. ΔΙοαᾶ, ν. 19, 



ΤΈΝΝΗΣ ΤΉΛΕΦΟΣ 457 

μέμνων τὸ σκῆπτρον φέρει. ὁ βουκόλος διφϑέραν. ὁ ̓ Δχιλλεὺς ὅπλα, ὁ 
Τήλεφος δακία καὶ ϑύλακον. Ἰίουν τς βροοίαγο νἱἀοίαν Ἡονδίϊι 
Ἰὺρίδε. 3, ἃ, 95 (ν. ὅορὶι. ἔν. Ρ. 189). ἸασρΙάθμι βοοῦίαβ ν θέαν 
πηἶτ5 ἴῃ ΠΘΙΟΡΙο, οὐ Δυῖβίορδηοβ πα ]Π]ᾶτὰ ἰγαροθα ἴλη ΒΔ ΟΡ τι 5 
ααδῖλ πᾶπὸ Ρᾶγοάϊα ΟΧΡγοβδιί. ΟἸπὶ πτιὸ του θαΐαν ἔν. 880. ὅὅ γτη- 
ἸμδΟἾι5 υ ΤΘΙΘΡο ΟΧΡΙΘΕΒα ΘΗ86 ΒΡ ᾽ οαΐτ5. οϑύ νουθα ΑΥΪΒΓΟΡ ΔῊ 5 
καὶ γάρ εἰμ ἄγαν ὀχληρός Αςἢ. 472, οἵ, ἢν. 572. 

007 

Ὃ γαῖα πατρίς, ἣν Πέλοψ ὁρίζεται. 
χαῖρ᾽. ὃς τὲ πέτρον ᾿ἀρκάδων δυσχείμερον 
Πὰν ἐμβατεύεις. ἔνϑεν εὔχομαι γένος. 
““ὔγη γὰρ ᾿Δλέου παῖς μὲ τῷ Τιρυνϑίῳ 
τίχτει λαϑραίως Ἡρακλεῖ: ξύνοιδ᾽ ὄρος ὃ 
Παρϑένιον. ἔνϑα μητέρ᾽ ὠδίνων ἐμὴν 
ἔλυσεν Εἰλείϑυια. 

Τίοηγ5. ΗΑ]. ἀθ Ο. Ν. 26 νο]. 5 Ρ. 319 54. (Ὁ. 426 δ 428 ΒοΠ466.): 
ἐκ δὲ τὴς ποιήσεως τῆς ἰαμβικῆς τὰ Εὐριπίδου ταυτί “ὦ -- χαῖρ ᾽ (ν5. 
Ι 54.)" τὸ πρῶτον ἄχρι τούτου κῶλον. “ὅστε --- ἐμβατεύεις᾽ ("5. 2 
56.) τὸ δεύτερον μέχρι τοῦδε. "“ἣ ἔνϑεν ---- γένος ̓  (σ5. 8), τοῦτο τὸ τρί- 
τον. τὰ μὲν πρότερα μείζονα στίχου. τοῦτο δ᾽ ἔλαττον. “ αὐτὴ --- Ἧρα- 
κλεῖ’ (ν8. 4 54.), μετὰ τοῦτο " ξύνοιδ᾽ -- Παρϑένιον᾽ (55. ὅ 54:)" 
οὐδέτερον αὐτῶν στίχῳ συμμετρούμενον. εἶτ᾽ αὐϑις ἕτερον στίχου τ᾽ 
ἔλαττον καὶ στίχου μεῖξον “ἔνϑα - Εἰλείϑυια᾽ (ν5. 6. 54.), καὶ τὰ 
ἑξῆς. Τιοοῦτῃ δὰ ΤΘΙορστη τϑίϊα]1 Ὑ έομτιβ. ν8. 1 οἰκίζεται 5ΞοΥθθη- 
ἄππι βαβρίοου, σνβ. 2 ὅστε 1101]. δυσχειμέρων ᾿ρκάδων 110τῖ, απᾶο 
γοῦθα ἐγϑηβροβαῖ ΠΣ ΡΟτρΊαΒ, δυσχείμερον τοϑεϊξαϊ: Μβρν. γ5. 8 
Πὰν «αἀᾷ. ΜαβρΥυ. γένος] γεγώς ἸΉΔ]τη, 568 ᾿Δργεῖαι γένος ἐξευχόμε- 
σϑα ΑΘβ6}. βαρρ]. 374 αἰχις. νβ. 4 αὐτὴ 1Π|δγτ], 4ὕγη Τ,ϑορατάα5. 

6098 
πτῶχ ἀμφίβλητα σώματος λαβὼν δάκη 
ἀρκτήρια τύχης 

ἸΙΟΡ ΘΠ 68 ἜΡ δε. 5 ἴῃ Νοίϊοο5 οἱ Βαϊν. Χ, 2 Ρ. 3241: Τήλεφόν τε τὸν 
Ἡρακλέους. ἡνίκα εἰς Ἴάργος παρεγένετο. με χείρονι, σχήματι τοῦ 
Ρέας ἐμφανισϑῆναι (ἰτᾶρῖοϊ ροθίαθ ἀϊοιμ!) ἡ πτωχὰ --- τύχης᾽. 
5. 1 ἀμφίβληστρα ἨοΚον. λαβόντα Τλϊοροποβ. νβ8. 3 ἀλχτήρια οἱ. 
Βουημαγάν. τύχης] ψύχους Το ταραθβ; ν᾽ ἀ θέαν αἰϊπᾶ πα Ἰαΐθσοθ. 

099 

δεῖ γάρ μὲ δόξαι πτωχὸν [εἶναι τήμερον]. 
εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμί. φαίμεθβναε δὲ μή. 

Αν. Αοἰ. 440: " δεῖ γάρ --- δὲ μή᾽. ἃ] ὅ'6Π0].: οὗ δύο στίχοι οὗ- 
τοι ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου. Ὑ οΥΒτι5 ῬΥΙ͂ΟΥ δας οουταρίπβ δαὶ 80 Ατὶ- 
βίορ πᾶῃθ πιαίαίιϑ ; εἰς τὸ σήμερον οἱ. Μριμθκίῦβ. 
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τ00 

κώπης ἀνάσσει κἀποβὰς εἰς Μυσίαν 

ἐτραυματίσϑη πολεμίῳ βφαχίονι. 
Αὐϊδίοι. Ποὺ, ὃ, 2 Ρ. 1405 ἃ 29: τὸ δὲ ὡς ὑ Τήλεφος Εὐριπίδου 

φησί "κώπας ἀνάσσειν καὶ ἀποβὰς εἰς Μυσίαν" ἀπρεπές. ὅτι μεῖζον 
τὸ ἀνάσσειν ἢ κατ᾽ ἀξίαν. ΠῚ ΚΠ ο]18 [0]. 68. 10: κώπης εἶπεν ἀνάσ- 
σειν τὸν ἄρχοντα τὸν δέκαρχον. μεταφορά ἐστι καὶ αὕτη ἀπὸ τοῦ 
βελτίονος. καὶ τὸ ἀποβὰς εἰς Μυσίαν ἐτραυματίσϑη πολέμῳ βραχίονι. 
ὙῈ, κώπας Αὐδῦ,  ΚῦπΝς 50Π0]. νϑ. 2 πολέμῳ ΘΌΠΟΠΙα οαϊία. ἴου- 

ἰδ556 γ5. 1 ἀνασσω, γΕ: 2 ἐτραυματίσϑην 160. 

701 

μή μοι φϑονήσητ᾽, ἄνδρες Ἑλλήνων ἄκροι. 
εἰ πτωχὸς ὧν τέτληκ᾽ ἐν ἐσϑλοῖσιν λέγειν. 

ΑτΥ. Α6]Ν. 497: μή μοι φϑονήσητ᾽. ἄνδρες οἵ ϑεώμενοι. εἶ πτωχὸς 
ὧν ἔπειτ᾽ ἐν ̓“ϑηναίοις λέγειν μέλλω. αὶ Θομο11α: ἐκ Τηλέφου Εὐ- 
ριπίδου “ μή μοι --- ἐσϑλοῖσιν λέγειν. ν5. 1 τοροῦ ΑἸοχὶβ (Οοπι. ὃ 
Ρ. 410) ἃν. Αἰδ, Υ.». 6811, 

102 

καλῶς ἔχοιμι: Τηλέφῳ δ᾽ ἀγὼ φρονῶ 
ΑΥῸ ΑΒ. 446: εὐδαιμονοίης " Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ ροῦν τ] 5 6Π0].: 

παρὰ τὰ ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου “ καλῶς --- φρονῶ’. καλῶς ἔχοιμι α]- 
χῖρ έϊαπη ΑΠΕΡΠδη 68 οι. ὃ Ῥ. 90, Δ] απ ἸΘΘΕ ΟΠ θιῃ ρυϑθθοί Αἰ. 
ι , Ῥ- 186 ΕΣ ᾿Δρκεσίλαον δὲ φασὶν εἰς συμπύσιον παρακληϑέντα 
καὶ συγκατακλιϑέντα ἑνὶ τῶν βορῶς ἐσθιόντων. αὐτὸν δὲ μηδενὸς 
ἀπολαῦσαι δυνάμενον, ἐπεί τις αὐτῷ τῶν παρόντων ἐξέτεινε. φάναι 
“εὖ σοι γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ νοῶ. αδὶ σοι ῬΓῸ μὸν Αὐθβιαῖι5 
Βα Ὀϑυττα10. 

109 

οἶδ᾽ ἄνδρα Μυσὸν Τήλεφον. . .. 
εἴτ᾽ ἐστὶ Μυσὸς εἴτε κἀλλοϑέν ποϑεν, 
[ἐκ τοῦ] προσώπου Τήλεφος γνωρίζεται. 

ῬΙαί. ον. Ρ. 6231 Β΄: εἴ σοι υσόν γε ἥδιον καλεῖν. ὦ Σώκρα- 
τες. ἀὉ] ΟἸγιηρίοάοστι ἴῃ Αγολευ {. Ῥλιοῖ, τι. Ῥάδαρ. νο]. ΧΤΥ Ῥ. 527: 
ἥ παροιμία αὕτη ἐκ τοῦ Τηλέφου ἐστὶν Εὐριπίδου. ἐκεῖ γὰρ ἐρωτᾷ τις 
περὶ τοῦ Τηλέφου καὶ φησὶ τὸ “Μυσὸν Τήλεφον. εἴτε δὲ Μυσὸς ἦν 
εἴτε ἀλλοϑέν ποϑεν. πῶς ὅτι ὃ Τήλεφος γνωρίζεται᾽. ΟὐΥτοχὶ πδθὸ πὸ 
Ροίαϊ; ΘοΥγθαη δύ απιοά ν8. 1 δάαιαϊ οἶδ᾽ ἄνδρα οχ ΑΥν. Αοι. 480, 
481 ἰρ88 1Π4 οἶδ᾽ ἀνδρα Μυσὸν Τήλεφον ΤλανΙΡ ΑΙ {θα ; δά τηίο- 
συϊθαΐθμι ν υδιιβ παι ἱποοπιηοάο ξένος δ᾽ ὅδὲ ΧΌΡΒΝ γοῦρθὰ 
ὙΙΧΙΒ 6586 ΒΌΒΡΙΘΟΥ. 

704 
ἄνασσα, πράγους τοῦδε καὶ βουλεύματος 
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Αγ. Τῶν5. Τ06: “ἄνασσα -- βουλεύματος ". αθὶ 56 0].: ἄνασσα πρά- 
γους] ἐκ “Τηλέφου Εὐριπίδου. υᾶθ. Αὐἱβίορ!δηθθ βαι᾽οῖ., τέ μοι 
σχυϑρωπὸς ἐξελήλυϑας δόμων; Ἐλιτὶρίάοα, οὁ556. οἷ. δ]. Τ δίν. 
Ρ. 210. 

70) Ὁ 

ὦ Φοῖβ᾽ "πολλον ΑἋύχιε, τί ποτέ μ᾽ ἐργάσει; 
Αὐ. Ἐ4. 1240: “ ὦ --- ἐργάσει :᾽ αὶ 560801.: ὁ στέχος ἐκ Τηλέφου 

Εὐριπίδου. 
700 

᾿“γάμεμνον. οὐδ᾽ εἰ πέλεκυν ἐν χεροῖν ἔχων 
μέλλοι τις εἰς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμόν, 
σιγήσομαι δίκαιά γ᾽ ἀντειπεῖν ἔχων. 

στο. ΕἼοΥ. 18, 10: Εὐριπέδου ἐκ Τηλέφου. “᾿4γάμεμνον --- ἀντει- 
πεῖν ἔχων". γν8. 1 χειροῖν] χεροῖν μά. ἔχων] ἔχω ΑὙἸπ4. ν5. 3 
τις] τὲ Μ ]πά. νβ5. ὃ 7] τ᾽ ΒΜ :μ. ΤΟΙ ΡΗ νουθὰ νἀ θηίαν, 

1017 
ἐρεῖ τις, οὐ χρῆν: ἀλλὰ τί χρῆν εἴπατε. 

ΑΥ. ΑοΠι. 840: “ ἐρεῖ ---- εἴπατε". Ὁ] β΄6Π0114: ἐρεῖ τις οὐ χρὴν] 
καὶ τοῦτο ἀπὸ Τηλέφου Εὐριπίδου. ψοτϑαθβ ΟΟΥ ΠΡ ἐπ. 

τ08 
,͵ ΄ ΩΝ 9 « Ρ 

. τί γὰρ μὲ πλοῦτος ὠφελεῖ νόσον ; 
, ΘΕ ,ὔ Α . ἡ ὁ ’ " 

σμίκρ᾽ ἂν ϑέλοιμι καὶ καϑ' ἡμέραν ἔχων 
; ᾿Ξ - κ} » ΝΜ 

ἄλυπος οἰκεῖν μαλλον Ἴ πλουτῶν νοσεῖν. 

δοχίαβ ἘτηΡΙν. Ρ. ὅ67, 22: οὔτε ἡδονῆς οὔτε πλούτου ὄφελός τι 
ἔστιν ἀπούσης αὐτῆς (56. τῆς ὑγείας)" " τί γάρ ----- νοσεῖν. Οὐχ Ἰοιη- 
τηδίθ Εὐριπίδου Τηλέφῳ ν5. 3 οἱ ὃ δϑουι 5ίο. ΕἼον. 98, 19 οἱ 97,11. 
ΥΒ. 1 ὠφελεῖ οι. Ὁ. νοσοῦντά γε 64., νόσον ΠΡΥῚ, αδηΐαπ, ΒΟΙΠΏΙΒ. 
ν5. 3 σμίκρ᾽ ἂν] σμικρὰν Κ[00. ΕἼοΥ. 93, μικρὰν ϑοχί., μέκρ᾽ ἂν 510}. 
ΕἼοΥ. 97 (Β 1} ἰδιηθῃ, μικρὰν. ΜΕΥ Ίμα.). ϑέλοιμι) ϑέλοιμ᾽ ἂν ὅ100. ΕἼοΥ. 
98. ν8. 2 56. ἔχων ἄλυποςἾ ἄλυπον ἔχων ϑοχίιδ. γ5. ὃ ἄλυπος οἰκεῖν) 
τροφὴν ἐνοικεῖν 100. ΕἼοτ, 98. μᾶλλον] βιοτὴν ϑοχέαδ. 

7109 

οὔ τἄρ᾽ Ὀδυσσεύς ἐστιν αἱμύλος μόνος" 

χρεία διδάσκει, κἂν βραδύς τις ῃ. σοφόν. 

5100. ΕἾον. 29, 55: Εὐριπίδου Τηλέφῳ. "οὐ γὰρ --- σοφόν". Ῥεῖο- 
ΤΟΙ ὙΘΥΒΌΙΩ 8. Ρ. οὐ ἔα. π. παροῦ ῬΙαί. Υ. Τιγβδματ 6..20, Α]έοσαπι 
ἴῃ ΡΤΟΥΘΥ θῖπατη, ΔΌ11556 ἀοοοῦ δα]4α5 ν. χρεία : καὶ παροιμία “ χρεία 
διδάσκει κἂν ἄμουσος ἡ σοφὸν Καρχηδόνιον᾽. ἀπὸ δᾷ Μοπδπᾶν! 
Καρχηδόνιον 8 ΤοαΡῖο τοϊαία βαπΐ (ὁ. ΜΈ ΙΠΟΚ. Οοπι. 4 ν. 146). νϑ5. 
" οὐκ ἄρα ῬΙαΐ., οὐ γὰρ 510}., οὐκ ἀρ ὙΑ1ςΚ., οὔ τὰρ᾽ Ῥογβοῃ. μόνος] 
μόνον ῬΙαί. 
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τι0 ι 

χαϑῆσϑ᾽ ἂν ἐν δόμοισιν; ἢ πολλοῦ γε δεῖ. 
Ατὐ. Αοἷ. 543: ᾿καϑῆσϑ᾽ --- δεῖ. τὐϊ 5.61Π0].: ἢ πολλοῦ γε δεῖ] 

ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὅλως. καὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου. Ὑ]ΙΧΙ5 ορίπον νουθα βἰοπέ 
..711. ο.:715, τὐο 7] Ὁ ἘΠ: 

ΤΕΣ 

τὸν δὲ Τήλεφον 
οὐκ οἰόμεσϑα; νοῦς ἄρ᾽ ἡμιν οὐκ ἔνι. 

Ατ, ΑΟΠ.. 888: ταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἂν ἐδρᾶτε" “τὸν δὲ --- ἔνι᾽. υδ] 
ὅ.680].: τὸν δὲ Τήλεφον] καὶ ταῦτα ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου. γοῦθα 
ταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἂν ἐδρᾶτε Τγλιτὶρ!46α ποι δαπὲ: δ 16Ρ.. ταῦτ᾽, οἶδα, κἂν 
ἐδρᾶτε ὃ ὁοτίο βοπίθη ἃ β{1π|5 ἸΏ 01 τ ΘΑ αΪυ δ. ΑὐἹβίιο5. νο]. 3 Ρ. 
19: τὸν δὲ Τήλεφον οὐκ οἴει τὰ αὐτὰ ταῦτα: τ] 3610]. ρ. 876: τὶς 
τῶν ποιητῶν εἰσάγει τὸν Τήλεφον ἐλέγχοντα τὸν Ὀδυσσέα ἐ ἐγ, τῶν αὐτοῦ 
(πητηο αὐτῶν. αἰ ἴπ 5610]. Ρ. 875 Ἰορ!τι}) λόγων οὕς πρὸς τὸν Τήλεφον 
εἶπε. απ ἀπθῖζο πὰπὶ τθοίθ 56 παθθαπί. να. 3 ἡμῖν 1101]. 

7112 
εἶτα δὴ ϑυμούμεϑα 

παϑόντες οὐδὲν μᾶλλον ἢ δεδρακότες; 
Αν. 'ΓΠΊΘβπ. 519: κατ᾽ Εὐριπίδῃ ϑυμούμεϑα. οὐδὲν παϑοῦσαι μεῖς 

ἕον ἢ δεδράκαμεν ; Ὁ] 5680].: παρὰ τὰ ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου " εἰ δὴ 
-- δεδρακότες"᾽. ν5. 1 εἰ ὅ6}0]., εἶτα Μαίἢ. νβ8. 3 μᾶλλον] μεῖξον 
Αὐ., φαορᾶ νου νἱἀρίαν; πεπονϑότ᾽ ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδρακότα ὅορῃῇ. 
Θρή, .(ὕ 267. 

118 

ἅπασαν ἡμῶν τὴν πόλιν κακορροϑεῖ 
Ατ. Αοἢ. 577: ὦ “άμαχ᾽. οὐ γὰρ οὗτος ἄνϑρωπος πάλαι ἡ ἅπασαν 

--- χαχορροϑεῖ:᾽ 0] 560]. Ηαν.: κακορροϑεῖ: κακῶς ἀγορεύει. καὶ 
τοῦτο ἐκ Τηλέφου. 

114 

τί δ᾽ ὦ τάλας; σὺ τῷδε πείϑεσϑαι μέλλεις: 
Ατ. Αοἢ. 464: τί δ᾽, ὦ τάλας, σὲ τοῦδ᾽ ἔχει πλέκους χϑέος: Ὁ8Ὶ 

ΚΘΠο]1α: καὶ τοῦτο δὲ παρὰ τὰ ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου “ τί δ᾽ .--- μέλ- 
λεις΄. ΑΟὨΠΠ15 νόθα ἐπουῖαί. μέλλεις] ϑέλεις οἱ. Ά]ΟΙΚ. ἐογίαββθ 
τϑοίθ, θαπϊάρθιῃ μὲ λῇς τοτηρίαθδιη 601]. ἔτ, 1086. 

Τ1Ὁ 

ὥρα σε ϑυμοῦ κρείσσονα γνώμην ἔχειν. 
Β.ο0Ὁ. ΕἼοΥ. 20, 87: Εὐριπίδου Τήλεφος. “ ὥρα --- ἔχειν". 

710 
καχός τίς ἐστι προξένῳ σοὶ χρώμενος. 
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ΑἸΏΠΙΟΙ. Ἄγ ]οῖϊκ. ν. πρόξενος Ρ. 119: οὐκ ὀρϑῶς οὖν Εὐριπίδης ἐν 
Τηλέφῳ πρόξενον εἴρηκε τὸν ἰδιόξενον “ κακός ---- χρώμενος. δάθιηῃ 
ἴογ6 Εἴγιι. ἀπά, Ρ. 481, 32. 

111 

Ἕλληνες ὄντες βαρβάροις δουλεύσομεν; 
ΟἸομι. ΑἸοχ. σοι. Ι ρ. 746: ἐν Τηλέφῳ εἰπόντος Εὐριπίδου 

ΌΡ “Ἕλληνες -- δουλεύσομεν :᾽ Θρασύμαχος ἐν τῷ ὑπὲρ “αρισαίων 
λέγει “᾿Αρχελάῳ δουλεύσομεν᾽ Ἕλληνες ὄντες βαρβάρῳ; Ῥβραᾶο - (ἃ]- 
᾿ἰβί ἢ. 1, 35 Ρ. 35 54.: ἵνα μὴ Ἕλληνες ὄντες βαρβάρῳ δουλεύσωμεν. 

118 

καχῶς ὀλοίατ᾽ - ἄξιον γὰρ Ἑλλάδι. 
Αν. Αοπ. 8: φιλῶ τοὺς ἵππέας διὰ τοῦτο τοὔργον᾽ ἄξιον γὰρ λ- 

λάδι. αὶ Κ56}0].: τὸ ἡμιστέχιον ἐκ τοῦ Τηλέφου Εὐριπίδου, ἔχον οὔ- 
τως “χακῶς --- Ἑλλάδι". οἵ, δά, γ. παρῳδούμενος: τὸ “ἡ ἄξιον γὰρ 
Ἑλλαδι’ παρ᾽ Εὐριπίδῃ καὶ παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει εἰρημένον. ὄλοιτ᾽ ἄν 
Εἰ τὶ, ὀλοίατ᾽ ΠοΡγδοιβ. 

119 

μοχϑεῖν ἀνάγκη τοὺς ϑέλοντας εὐτυχεῖν. 
Βίον. ΕἾἼον. 39, 9: Εὐριπίδου Τηλέφου. “ μοχϑεῖν --- εὐτυχεῖν ". 

Τάθιη σνϑυβιιβ δύ ἴῃ δίθῃ. τηοῃ. 338, σὰπὶ ΟΡ ΟΟ115. ἦν. 864 οοη- 
᾿αποῖπβ οχϑίαϊ ἴῃ οἴου. ΕἾον. 39, 235, βῖπθ Ρ. οὖ ἴδ. π. Ἰορίίαν ἴῃ 
Αποοά, Βοῖββ. ψν0]. 1 Ρ. 118 οἱ ΒἼοΥΙ]. [μο]α, 1320 ἴπ ῬΊ110]. 6 Ρ. 578. 
γορθα μοχϑεῖν ἀνάγκη τοοαγγαπξ ἴῃ ἔτ. 37, 1. οἵ. ΟοΡ. Ιηβου. 4310, 
12 οἱ 4379 ὁ 17 (νο]. ὃ Ρ. 162 οἱ 190): μοχϑεῖν ἀνάγκη" μεταβολὴ δ᾽ 
ἔσται καλή. 

1720 

τόλμα σὺ κἂν τι τραχὺ νείμωσιν ϑεοί. 
500. ΕἼοΥ. 51, 8: Εὐριπίδου ἐκ Τηλέφου. “τόλμα --- ϑεοί᾽. τόλμ 

ἀεί ρα, ΝΡ 1. ἀεί ΑΥμ4., τόλμης ἀεί Β, τόλμα σὺ βοτῖρϑί. κἄν τι] 
καν ας Μ. τρηχὺ 1100]. Ἰϑλιδε ΠΟΣῚ, πἰβὶ αποά νέμωσιν ψιμά., νεΐ- 
μῶσιν 50Υρ5ὶ. ἘΣαΤΙΡΙαΙ σϑύβαπι ἀϊπἀϊοαΐ Μοίποκίαβ ἴῃ θη. Ρ. 8314 
ΒοΥΊθ6 5 τολμᾶν δεῖ. κἂν τι τρηχὺ νέμωσι ϑεοί. 

121 

ἴϑ᾽ ὅποι χρήξεις" οὐκ ἀπολοῦμαι 
τῆς σῆς Ἑλένης οὕνεκα 

Αν. Να. 891: ἴϑ᾽ ὅποι χρήζξεις" πολὺ γὰρ μᾶλλόν σ᾽ ἐν τοῖς πολ- 
λοῖσι σον. ἀπολῶ. τὶ ὅ.680].: πάντα δὲ ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου " ἴϑ᾽ 
- οὕνεκα 

722 

Σπάρταν ἔλαχες. κείνην κόσμει" 
τὰς δὲ Μυκήνας ἡμεῖς ἰδίᾳ. 
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στο". ΕἾον, 89, 10: Εὐριπίδου Τήλεφος. “Σπάρτην --- ἰδίᾳ᾽. Ῥεῖο- 
ΓΘ πὶ ὙΘΥϑπὶ 8. Ρ. οὐ 0. ποιὰ. παρομηΐ Οἴοογο δὰ Αἰ. 4, 6, 3 ῬΙαί. 
Μον. Ρ. 472 Εἰ ρῥ. 602 Β Ἰ)1τορϑπίδηιβ 8, 16 ὅ 6110]. ΤΏ ΘοοΥ. ὅ, 61 Ῥρ6]- 
15 Βοἶβ5. Ρ. 168 ΔΙ ΔΟανΤ5 7, 18; δΘπαηᾶ γοῦθα ΠΟΥ τι. τητιἐδῃΐ 
Τιορ  μΐδμτι5 8, 46: ἣν ἔλαχες Σπάρταν κόσμει. οὐ ὅτ ΟΥ̓ΤΙΒ Ογρυῖιβ 

5. 16 (οἱ ατορ. Ογρει. οοά. Νοβᾳ. 8, 82): κόσμει εἸΣ δο κὰὰ ἣν ἔλαχες. 
Ἐπηάοιη νουϑῦτῃ τοβρίοιαπί ΟἼθοσο δὰ Αἰΐ. 1, 90, 8: δαηὶ φιμαηι ηιϊ]ιὶ 
εἰϊοῖδ οὐιἰγῖ586 Σπάρταν πολι ηϊοεῖο γι} γα ἄρ50)" αι, 56 οἴϊαηι οἵ α. 8: 
ϑγμθϑίαβ ΕΡ δῦ, 101 (οἵ. δαϊά, ν. κόσμει): ἀλλὰ κόσμει, φησίν. ἂν 
ἔλαχες Σπάρταν. ΓΉΘοάουτιβ Μοίοςομ. Ῥ. δ 5η.: ὥστ᾽ ἀνάγκην ταύτην 
ἔχομεν οὐ Σπώρταν κοσμεῖν, χατὰ τὴν παροιμίαν. ἂν ἐλάχομεν, ἀλλὰ 
τύχην μάλιστα φέθειν. Ῥπθοάουτιϑ ; Ἡγτίδο. Ἐριϑ(. 46 ἴῃ Νοίϊοο5 οἱ "αἱ". 
Υ̓ ρΡ. 7238: καὶ κόσμει “Σπάρταν ἣν ἔλαχες. ἰάριῃ Εἰ) ϑι. 61 ἴῃ Νοί. οἱ 
Μαιν. ΤΡ. 35: κοσμῶν σπάρτον ἣν ἔλαχον. οὐ Ε)ρΙδί. 87 1014. Ρ. 48: 
Πάτροκλος ἣν ἔλαχε σπάρτον ἐκόσμει. ΝΊΘΘΡμοστιΒ Ομαμηῃ. Ἐρίβί. 4 
ἴη Βοῖὶβ5. Αμπθοᾶ, Νον. ρ. 8: στέργουσι μὲν Σπαρτιᾶται Σπάρταν 1 ἣν 
ἔλαχον. 56}0]. οοα. Ουά. Ταῦ, ΟἿΣ 526: ὴ ὅπαρτος ἐπὶ ϑηλυκοῦ, ἀφ᾽ 
οὗ τὸ χόσμει σπάρτον ὃν ἔλαχες. ἜΝ! Σπάρτην ΘΒ οΌὈ., σπάρτον 5 0}0]. 
Ἐὰν, οὐ 'ΠΠοοά, Ἡγτί,, Σπάρταν οοἴοιϊ. κείνην ίον., χείναν Ἰῖορο- 
πΐδητι5 8, 16, ταύταν ΟἿο. ῬΙαΐ. Μον. Ρ. 479, ταύτην ῬΙαΐ. Μοτ. Ρ. 602 
Ῥ5611. Μίδοαι., Σπάρταν ὅ6Π0]. 'ΓΏΘΟΟΥ. 

728 

ὦ πόλις Ἄργους, κλύεϑ'᾽ οἷα λέγει 
Ατ. ἘΔ. 818: « ὦ πόλις --- λέγει". Ὁ] 5610]. νϑ8. 809: τὸ δὲ " ὦ 

πόλις Αργους᾽ ἀπὸ Τηλέφου «Εὐριπίδου᾽ τὸ δὲ “ κλύεϑ᾽ οἷα λέγει’ ἀπὸ 
“Μηδείας. Ατ. ῬΙαί. 601: “ὦ πόλις -- λέγει. ἈὈ1 ὅ6Π0].: ὦ πόλις 
ἼἼργους] ταῦτα ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου τραγικεύεται.  οΥθα κλύεϑ᾽ 
οἷα λέγει οχίδπί ἴῃ Μοά. 168, ᾿5άθιῃ ἴῃ ΠΠΘΙΘΡμΟ ἀϑαμ 6586 ροθίδῃ 
ῬτΟΡΑΌΙΠΟΙ οἱ. Τ]Τ 516 1118. 

724 

σὺ δ᾽ εἶχ᾽ ἀνάγκῃ καὶ ϑεοῖσι μὴ μάχου" 
τόλμα δὲ προσβλέπειν μὲ καὶ φρονήματος 
χάλα. τά τοι μέγιστα πολλάκις ϑεὸς 
ταπείν᾽ ἔϑηκε καὶ συνέστειλεν πάλιν. 

510}. ΕἾον. 22, 89: Εὐριπίδου Τηλέφου. “σὺ δ᾽ --- πάλιν. 

720 

πριστοῖσι λόγχης ϑέλγεται, ῥινήμασιν 
ΡῬΊαΙ. Μον. Ρ- 46 Ε: οὐ γὰρ μόνον, ὡς Εὐριπίδης φησί. τὸ Τηλέ- 

φου τραῦμα  πριστοῖσι -- δινήμασιν᾽ Ξ ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκ φιλοσοφίας 
ἐμφυόμενον εὐφυέσι νέοις δηγμὸν αὐτὸς ὃ τρώσας λόγος ἰᾶται. 

' 720 
ψυκτηρ 
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ϑ0Π0]. ΡΊαι. Ρ. 960 " 7: ψυκχτήρ. σχεῦος ἔνϑα διανίζουσι τὰ πο- 
τήρια. ἢ ποτηρίου εἶδος. ὡς Εὐριπίδης Τηλέφῳ. 

7217 

ἀπέπτυσ᾽ ἐχϑροῦ φωτὸς ἔχϑιστον τέκος. 
ΑΥν. Ῥδο. 538: ἀπέπτυσ᾽ ἐχϑροῦ φωτὸς ἔχϑιστον πλέκος. π] 660]. 

γριη.: ἔστε δὲ Εὐριπίδου ἐκ Τηλέφου ἢ Τληπολέμου τὸ " ἀπέπτυο᾽ -- 
τέχος᾽. Ἄοῖρθα ἢ Τληπολέμου 4ο]οΥ ἱαθοὲ ΜοΙμοἸκῖι : ἀπ Ὀἰζαν! [απ θη 
Ροΐοβί ὕππὶ ΘΙ ΘΡΪ 510 νουβιι8. 

ΤΗΜΕΝΊΙΔΑΙ 

Τημενίδες γγο Τημενέδαι ργαθθοὲ ίοθαθιιβ, 16 ΠῚ ΘΥΓΟΥΘΙῚ 6586 
ΒαΒΡΊΟοΥ ΠΙΡγαυϊοσιπη, απὶ ἀδίϊνο Τημενίδαις νἱίοβα Τημενέδες 5ογ]- 
Ρίο ἀδοθρίϊ ἔπουῖπί. Οδμηπαϊηδη) ἰμΒΟΥΙΡ Ομ θη Ομ γτηαῦ 1)1Ο8οοΥ]- 
ἄθ5 πίῃ. Ῥα]. 11, 195: 

Γάλλον ᾿Δρισταγόρης ὠρχήσατο" τοὺς δὲ φιλόπλους 
Τημενίδας ὃ ὃ καμὼν πολλὰ διῆλϑον ἐγώ. 
χὼ μὲν τιμηϑεὶς ἀπεπέμπετο" τὴν δὲ τάλαιναν 
“γρνηϑὼ κροτάλων εἷς ψόφος ἐξέβαλεν. 

1)6 διριμηθηΐο ἀγδιηδίϊθ ΜῸΒΡΥαν 5. ΟΠ ΘΥΥΙ τπθοῦ Ῥαῖβδη. 3, 19 οἱ 
28, Αἀάρ ΝΙο0]. )ῖηᾶβο. ἴῃ ΜΆΠΥΙ Ἐτάριη. Ηϊβί. νο]. 8 ρ. 876 οἱ 
Τ1οά. ὅ1ο. 1014. νο]. 2 Ρ. ὙΠ|. 

728 
. φιλεὶ τοι πόλεμος οὐ πάντων τυχεῖν. 

ἐσθλῶν δὲ χαίρει πτώμασιν νεανιῶν. 
καχοὺς δὲ μισεῖ. τῇ πόλει μὲν οὖν νόσος 
τόδ᾽ ἐστί. τοῖς δὲ κατϑανοῦσιν εὐκλεές. 

στο. ΕἾον. 50,1: Εὐριπίδου Τημενιδῶν (τιμενιδῶν Μ, τημενί- 
δων 41.). “ φιλεῖ ---- εὐκλεές᾽. ν5. 1 πάντ᾽ εὐτυχεῖν τ], πάντων τυ- 
χεῖν Οοπϊπρίομ. ν8. 3 νεανίων ΑΒ, νεανιῶν ΜΥ Πα. Ὑο 5. Υ5. 4 
καταϑανοῦσιν Μ΄ 

129 
εἰκὸς δὲ παντὶ καὶ λόγῳ καὶ μηχανῇ 
πατρίδος ἐρῶντας ἐχπονεῖν σωτηρίαν. 

5100. ΕἼον. 89, 1: Εὐριπίδου Τημενίσι. “ εἰκὸς ---- σωτηρίαν. ν5. 
3 ἐκπονεῖν Ὑιπά., ἐκτονεῖν ν6] ἐκπορεῖν Δ]. 

190 

ἅπασα Πελοπόννησος εὐτυχεῖ πόλις. 
ῬοΟΙ]ὰχ 9, ΤΕ τοῖς γὰρ ποιηταῖς καὶ τὰς χώρας λέγουσι πόλεις οὐ 

προσεχτέον, ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ --- ἐν Τημενίδαις “ ἅπασα --- πόλις. 

191 

οὐκ ἔστι κρεῖσσον ἄλλο πλὴν κρατεῖν δορί. 



464 ΕΥ̓ΕΙΡΙΡΙΒ 

ζ[00. ΕἸον. 51, 3: Εὐριπίδου Τημενίδων. " οὐκ ---- δορέ΄. κρεῖτ- 

τον Ἰ1ὈΌΧ]. 
7392 

δώμη δέ τ᾽ ἀμαϑὴς πολλάκις τίκτει βλάβην. 

ὅ1ον. ΕἼον. δ4, 17: Εὐριπίδου Τημενίσι (τιμενίσι Μ). ῥώμη --- 

βλάβην᾽. τ] γ᾽ Μεαιίδο. 

739 

τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποισι κατϑανεῖν μένει. 

κοινὸν δ᾽ ἔχοντες αὐτὸ κοινὰ πάσχομεν 

πάντες τὸ γὰρ χρεὼν μεῖξον ἢ τὸ μὴ χρεῶν. 

Θ.00. ΕἼοΥ. 194, 29: Εὐριπίδου Τημενίσι. “τοῖς πᾶσιν --- μὴ 

χρεών". ν8. 3 ἔογίαθ8θ6 πάντες δ᾽ ἔχοντες Ἰοροηαπτη 6Χ ν8. 8, 1 νἱ- 

ἰοβαπι οδὺ χρεῶν Ἰποῃ 80] θΌτη., ΒΌΒΡΙΘΟΥ τὸ γὰρ χρεὼν οὐκ ἔστι μὴ 

χρεὼν ποιεῖν (ν]46 Δ΄468ρ. ἔν. 801). 

194 

ἀρετὴ δὲ κἂν ϑάνῃ τις οὐκ ἀπόλλυται, 

ξῇ δ᾽ οὐκέτ᾽ ὄντος σώματος" κακοῖσι δὲ 

ἅπαντα φροῦδα συνϑανόνϑ' ὑπὸ χϑονός. ᾿ 

Θ.100. ΕἼοτ. 1, 4: Εὐριπίδου Τημενίδων. - ἀρετὴ ---- χϑονός". ν5. 1 

5 ἢ. οἱ 40. ἢ. αὔουί δ᾽ οχίιβ Τὐτηρῖν. Ρ. 660, 26. 

790 

ἀσύνετος ὅστις ἐν φόβῳ μὲν ἀσϑενής, 

λαβὼν δὲ μικρὸν τῆς τύχης φρονεῖ μέγα. 

Θ100. ΕἼοΥν. 4, 10: Εὐριπίδου Τημενίσιν. “ ἀσύνετος --- μέγα". νϑ5. 

9 ψυχῆς τ], τύχης ΟἰΘ516Υ. 

790 

ὡς σκαιὸς ἁνὴρ καὶ ξένοισιν ἄξενος 

χαὶ μνημονεύων οὐδὲν ὧν ἐχρῆν φίλου. 

σπάνιον ἄρ᾽ ἦν ϑανοῦσιν ἀσφαλεῖς φίλοι, 

κἂν ὁμόϑεν ὦσι" τὸ γὰρ ἔχειν πλέον κρατεῖ 

τῆς εὐσεβείας" ἡ δ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς χάρις ῦ 

ἀπόλωλ᾽ ὅταν τις ἐκ δόμων [ἀνὴρ ϑανῃ]. 

Θ'1οῸ». ΕἼον. 126, 6: Εὐριπίδου Τημενίσιν (51. ΜΥΠ1ΠΑ.). «ὡς ---- 

φίλου᾽ (ν8. 1 οὐ 23). ΕἼογ. 126, 7: τοῦ αὐτοῦ. " δάνειον ---- ϑάνῃ (Υ5. 

8-- 6). Οοπἰπηρι πο5 Ἰοθὸρ Μ, ααἱ τοῦ αὐτοῦ οι. ν5. 1 ἀνὴρ 1ἰὈ τὶ. 

γ5. ἃ δάνειον δ᾽ Ἰιῦτὶ, σπάνιον δ᾽ Θ΄όθπον. δ᾽ ἀο]ονῖ. νβ. ὅ δηΐο τῆς 
εὐσεβείας Ἰοταπια Εὐριπίδου παθοιὶ ΜΥΙμᾶ. ν5. 6 ἀνὴρ ϑάνῃ Μ, ἔλϑῃ 

οοίοσὶ, ἀπο ἐληλύϑῃ 5ουθοπάππι βαβρίοαθαν; 5θἃ ρϑπαΐηδ γουθᾶ 

ῬοΥ 5856 νομέα, 



ΤῊΗΜΕΝΙΔΑΙ ΤΉΜΕΝΟΣ 40ῦ 

7191 
καλόν γ᾽ ἀληϑὴς κἀτενὴς παρρησία. 

δου. ΕἾον. 18, 8: Εὐριπίδου Τημενίσι. “καλόν --- παρρησία". 
ἀτενὴς καὶ ἀληϑὴς ΝΜ. 

138 
πολλοὶ γεγῶτες ἄνδρες οὐκ ἔχουσ᾽ ὕπως 
δείξουσιν αὑτοὺς τῶν κακῶν ἐξουσίᾳ. 

ϑίον. ΕἾον. 106, 7: Εὐριπίδου Τημενίσι. " πολλοὶ - ἐξουσίᾳ". 
γ85. 3 δείξωσιν Π|0ν1, δείξουσιν Μαίη. αὐτοὺς ΠΡΥῚ, αὑτοὺς Μαυϑρῃ. 

739 
φεῦ φεῦ, τὸ φῦναι πατρὸς εὐγενοῦς ἄπο 
ὅσην ἔχει φρόνησιν ἀξίωμά τε. 
κἂν γὰρ πένης ὧν τυγχάνῃ, χρηστὸς γεγὼς 
τιμὴν ἔχει τιν᾽, ἀναμετρούμενος δέ πὼς 
τὸ τοῦ πατρὸς γενναῖον ὠφελεῖ τρόπῳ. ε 

(00. ΕἼΟΥ. 88, 3: τοῦ αὐτοῦ Τημενίσι. Σ φεῦ φεῦ --- τρόπῳ . 5.1 
εὐγενοῦς τ΄ ἄπο Β. ν8. ὃ χρηστοῦ εἷ. ἍΑ1.Κ. ν5. ὃ ὠφελεῖ τρόπῳ 
ΟΟΥΤτρΡΐδ. . μὴν 

: ἦλϑεν δ᾽ 
ἐπὶ χρυσύκερων ἔλαφον, μεγάλων 

ἄϑλων ἕνα δεινὸν ὑποστάς. 

κατ᾽ ἔναυλ᾽ ὀρέων ἀβάτους ἐπί τε 
λειμῶνας ποίμνια τ᾽ ἄλση. 

Αοϊΐαπαβ. Ν. Α. 7, ὃ9: ἐν δὲ τοῖς Τημενίδαις τὸν Ἡράκλειον 
ἄϑλον ἔλαφον κέρατα ἔχειν ὃ αὐτὸς Εὐριπίδης φησί. τὸν τρόπον τόνδε 
ἄδων “ηλϑεν --- ἀλση΄. ν8. 8 δεινὸν οἴη. θ0. γ5. 4 κατ᾽ ἐναύλους 
οἀοθαΐαν, ἐναύλων Ν, κατελαύνων τὰ, κατέναύλα ΒΟΥ Ιηα, 7, κατ᾽ 
ἔνουλκ τ, ἐπὶ τε] ἐπιὼν ἰοτηρίαθδτη. γΒ. 5 ποίμνιά τὰ, ποιμένιά 66- 
ἴον], πὶ νἀ θίατ. 

141 

Ατν. Βδη. 938: ἀλλά μοι ἀμφίπολοι λύχνον ὃ ἄψατε. Ὁ] ΒΘ ο11: 
᾿“πολλώνιος παρὰ τὰ ἐκ τῶν Τημενιδῶν (Εὐμενίδων ἀνθ ΤοΡγ θα). 
ΕρΡΊα 15 πιὰ γοῖρα Γπουϊη Π ΟῚ. Δα 51: ἀἸΘΘΥ ; οἵ, ΕὙΤΖΒΟΠ πι5 ἴῃ ΑΥ. 
δῃ. ρ. 409 54. 

ΤΗΜΈΕΈΝΟΣ 

76 ΔΥρισηθηΐο θα] 86. ποὺ οομβίαί. ΓΘ θηπμ δὲ ΠΠο θηϊ 85 
οὐ" ἰάρθιη ἀγαιηα αἸο] ΟΡ ΠΘΙΛΌΣ, ΠΜ]]ὰ πὶ νἄθὸ γαιϊομθηι ᾿Φοηθδηη. 
Φιθιὴ γΘΥΒιι ΠῚ 6 Κτιμένῳ (ἰ. 6. Τημένῳ) «αἴονε ΟἸδπιθηβ ΑἸοχ., τῷ 
γὰρ πονοῦντι κτξ.. Βιρτα ΘΧΙ θυιΐτητιβ ἦν, 480, 2. 

ΤῊΛα. ΘΕΛΕΟ, ΕΕΛΟΜΕΝΤΑ. 390 
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142 

ἄλλη πρὸς ἄλλο γαῖα χρησιμωτέρα. 

ὅ10}. ΕἼον. 56,14: Εὐριπίδου Βουτημένῳ (5ἷῖς Α οἱ βογίαβ86 Μ). 

- ἄλλη ---- χρησιμωτέρα᾽. ἄλο γᾶα Μ. 

140 

τὸ δὲ στρατηγεῖν τοῦτ᾽ ἐγὼ χρίνω, καλῶς 
γνῶναι τὸν ἐχϑρόν, ἡ μάλισϑ᾽ ἁλώσιμος. 

5ίοῦ. ΕἼοτ. δ4, 168: Εὐριπίδου Τημένῳ (οἷς ἔσθ ΑΜ, τπθὶ τιμένῳ). 
“τὸ δὲ --- ἁλώσιμος. γ8.1 τὸ δὲ] τοῦ δὲ Τοῦταριβ, 6ΡῸ τὸ δ᾽ εὖ 

τ ]πη. τοῦτ᾽] τοῦτό τ᾽ ΜΥΙπᾶ. ν5. 3 Ἷ] εἰ ΑΜΥ μα, 

144 

ἄρξεις γὰρ οὕτω" χρὴ δὲ τὸν στρατηλάτην 
ὁμῶς δίκαιον ὄντα ποιμαίνειν στρατόν. 

5100. ΕἸον. 64, 16: ἐν ταὐτῷ. “άρξεις --- στρυτῦμ". ν8. 1 ἄρξεις 

ἄρ Ἴ ἄρξεις γὰρ ΑΒ, βογίαββο ἄρξεις γ᾽ ἄρ᾽ Ἰοδ. 

7140 

τολμᾶν δὲ χρεών. ὁ γὰρ ἐν καιρῶ 
μόχϑος πολλὴν εὐδαιμονίαν Ὰ 
τίχτει ϑνητοῖσι τελευτῶν. 

Θ(ο0. ΕἼον. 51, 8: Εὐριπίδου Τημένῳ. “τολμᾶν --- τελευτῶν. 

140 

αἰδὼς γὰρ ὀργῆς πλεῖον ὠφελεῖ βροτούς. 
᾿ Β00}ν. ΕἾοΥ. 81,1: Εὐριπίδου Τιμαίῳ (5ῖς Μ, ᾧ νη Νὶπά.). 

δὼς --- βροτούς". ϑυθρίοαθαν οἱη Τέννῃ ἸοΡΟμ ἀπιτὴ 6586. 

147 
αἰσίως 

ἩΘΡγΟΝ. 1 Ρ. 178: αἰσίως" καλῶς, δεξιῶς. Εὐριπίδης Τημένῳ 

(τί οοἀ Χ). 
148 

ἀνανομήν 

ἨόΡγ οι. 1 ν. 888: ἀνανομήν (ἀνανομεῖν ὁ04.)" ἐγρδιμδι ἀνα- 
νέμειν (ὠνανεμεῖν ο04.) γὰρ τὸ μερίζειν. Εἰὐριπίδης Τημένῳ. 

ἡ 149 
ἄπυργος 

ΠΟ γ 6}. 1 ν. 805: ἄπυργος᾽ ἀτείχιστος. Εὐριπίδης Τημένῳω {(τι- 
μένῳ οο(.). ) 

τῦ0 
κατηβολή 

60]. Ῥ]αί. ρ. 904 4 232 οὐ Ποϑγοῖν, 2 Ρ. 200, ν. {᾿ν. 617. 
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10] 
σφακελισμος 

ὅ6 0]. Ἡ!Ρροον. (νο]. 5. ν». 314 1{{.} ἴῃ ἸθΑγοη ον ΡῚΪ Νοίϊοος οἱ 
Και». ἀος αριδον. ηχθά. 1». 217: Βακχεῖος ὀδύνην καὶ ἄλγημα καὶ 
φλεγμονὴν φησὶν εἶναι τὸν σφακελισμόν (σφακελλισμόν 904.), παρα- 
ϑέμενος Εὐριπίδου λέξεις ἐκ Τημένου (ἐκ χκτημένου οο(.) καὶ Ἱππολύ- 
του (ν5. 1353, Ὁ] σφάκελος Ἰορίε)). 

ΤΎΡΙΤΙΨΥΛΗ 

1)6 ἀγριαμηθηΐο οἵ. 56}|0]. ΟἸΘμι. ΑἸοχ. Ρ. 106 54.: ὅτε οἵ ἑπτὰ ἐ ἐπὶ 
Θήβας σὺν ᾿Αδφράστῳ καὶ Πολυνείκει ἐστρατεύοντο. παρέβαλον εἰς τὴν 
Νεμέαν" τόπος δὲ οὗτος τοῦ Ἴἤργους. ζητοῦντες δὲ ὑδρεύσασϑαι συνέ- 
τυχὸν [Ὑψιπύλῃ τῇ Θόαντος ϑυγατρὶ τρεφούσῃ. παιδίον Ὀφέλτην χα- 
λούμενον. Εὐφήγου") καὶ Εὐρυδίκης. ἡ δὲ ἀποϑεμένη τὸ παιδίον. 
ἀπῆλϑεν αὐτοῖς ὑδρεύσασϑαι βουλομένη. δράκων δὲ ἐν τοσούτῳ ([. 
τούτῳ) περιπεσὼν τῷ παιδίῳ ἀνεῖλεν αὐτό: ἣ δὲ ἐπανελϑοῦσα ἐθρήνει. 
᾿Αμφιάραος δὲ ὃ μάντις εἷς ὧν τῶν ἑπτὰ ἀπὸ τοῦ συμβάντος τοῖς “Ἔλ- 
λησι ϑάνατον προεμαντεύσατο καὶ τὸν παῖδα ᾿Αρχέμορον ἐκάλεσεν. 
᾿Αδραστος δὲ παραμυϑούμενος τὴν Ὑψιπύλην ἐπ αὐτῷ τὸν Νεμεαχὸν 
ἀγνῶα συνεστήσατο. ϑ΄Ἰμλ]ΠΠον ΑΡΟΙ]οάᾶ. 8, 6, 4 οἵ Ηγρίμυβ ἔα, 74. 
Ἡγρβίργ!ομ. ἃΡ Εν ἀ16685 α]ἰομ6 Ταΐδπι ρνϑθβίδηϊ 6111, 81 τϑοῖθ ἔν. 
765 Ἰπτογργθίδίαν ΜΝ ΘΙ οκουτιβ. ὅθ δ 6 ΘΟΙ ΠῚ 5511} 6586 ἄναιπα Ρδα]ο 
αηΐθ ΟἸ ΙΏΡ. 98, ὃ ἄυοοι βὅ9 01. Αν. Βδι. 588: τῶν πρὸ ὀλίγου δι- 
δαχϑέντων καὶ "ϑλν»" Ὑψιπύλης. Φοινισσῶν. ᾿Αντιόπης. 1)6 αν ]ρ]- 
ἀρὰ ΗγΡβΙρσ]ᾷ ἀϊοία νἱἀθηίαν ἀπὰθ πᾶιναὶ Αἰ. ὙΠῚ Ρ. 848 Ἐ: 
ὀψοφάγος ὸ ἣν καὶ “Δεοντεὺς ὃ ̓ Δργεῖος τραγῳδός. ᾿4ϑηνίωνος μὲν 
μαϑητής. οἰχέτης δὲ γενόμενος Ἰόβα τοῦ Μαυρουσίων βασιλέως ὡς 
φησὶν ̓ Δμάραντος ἐν τοῖς περὶ σκηνῆς. “γεγραφέναι φάσκων εἰς αὐτὸν 
τόδε τὸ ἐπίγραμμα τὸν Ἰόβαν, ὅτε κακῶς τὴν Ὑψιπύλην ὑπεκρένατο 
“μή μὲ Μεοντῆος τραγικοῦ κεναρήφαγον ἤχος (πναρηφάγου ἦϑος ΟἹ. 
ὙΠ] ΘὈστιἢ 18) λεύσσων Ὑψιπύλης ἐς κακὸν ἢτορ ὅρα (Ὑψιπύλης. ὡς 
κακὸν ἦτορ ἔλα Τὰ ο0}05115). ἤμην γάρ ποτ᾽ ἐγὼ Βάκχῳ φίλος κτξέ. 

102 

Φιόνυσος. ὃς ϑύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς 
καϑαπτὸς ἐν πεύκαισι Παρνασὸν κάτα 
πηδᾷ χορεύων παρϑένοις σὺν ἐηδννων 

ΑΥν. Βδῃ. 1911: " Διόνυσος --- πηδᾷ χορεύων". Ὁ] 56}0].: Διό- 
νυσος ὅς] Ὑψιπύλης ἧ ἀρχή. ὅ9}0]. ν8. 1918: πηδᾷ χορεύων] --- τὸ 
δὲ λοιπὸν τοῦ στίχου ᾿ παρϑένοις σὺν Δελφίσιν". Μδογοθι5 5αΐ. 1, 

Ἔ) Ἐογίαβδθ Εὐφήτου Ι16ρ.., οἵ, ὅ.9 80]. Ῥιπα. Νϑιι. ΡγῸ0]. Ρ. 424: ἐπὶ 
Ὀφέλτῃ τῷ Εὐφήτου καὶ Κρεούσης παιδί. Ορλεϊίοη μοὶ γτερὶς Λιδωι αἰ- 
οἵ Ηρ μ5 ἔλα Ὁ. 74, αὶ μοι σὶ βίων θυ οθὈἾ ον. σου ρ θα. Βθοπηάτιμη 
ΑΡο]]οἀογ οἱ ΔΠ108. 

90 
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18, 4: φιοα οἰιηὶ ἔα γῸ οἱ σγαηῖμβ ἐἸασοιδ αἀἰβγηιοηΐ, οἴαηι πγρί65 
γι ἀοοοί “ Διόνυσος ---- πηδᾷ χορεύων’ (ν5. Γππ.} 6110]. ΑΥν. ΝᾺ. 
604: σὺν πεύκαις] παρὰ τὸ βὐριπίδειον : Διόνυσος --- δοραῖς (ν5. 1). 
Ἰδέγτι. Μ. ν. ἄαπτος Ρ. 1, 88: τὸ δὲ ᾿χαϑαπτὸς --- Παρνασοῦ’ (ν5. 3) 
σαρ Εὐριπίδῃ. γ5.1. ὃς ϑύρσοισι ἐν πεύκαις 601. ΑΥν. ΝΡ. νεβρῶν] 
νευρῶν ὅ6})0]1. Αγ. ΝᾺ. νβ. 2 πεύκαισι] πεύκῃσι Εΐγηι. ΜΝ. 

109 
δείξω μὲν ᾿4ργείοισιν ᾿“χελῴου ϑόον 

τάγμα 1 ἴῃ ΜδοιΟθ. δαί. ὅ, 18,12: ᾿Δχελῷον πᾶν ὕδωρ Εὐριπί- 
δης φησὶν ἐν Ὑψιπύλη" λέγων γὰρ περὶ ὕδατος ὄντος σφόδρα πόρρω 
τῆς ᾿Αἀκαρνανίας. ἐν ἢ ἐστιν ὃ ποταμὸς ᾿Δχελῷος. φησί " δείξω ---- ϑόον᾽. 
δόον] δρόσον ν6] ῥοάς οἷ. ἘΠ]Ι5] 6 τι. 

704 
ἕτερον ἐφ᾽ ἑτέρῳ αἰρόμενος 
ἄγρευμ᾽ ἀνθέων ἡδομένα ψυχᾷ 
τὸ νήπιον ἄπληστον ἔχων 

ΡΙαί, Μον. Ρ. 95 Ὁ: ὥσπερ ὃ τῆς Ὑψιπύλης τρύφιμος εἰς τὸν λει- 
μῶνα χαϑίσας ἔδρεπεν “ἡ ἕτερον -- ἔχων". οἵ. ΡΊαΙ. Μοτ. ῃ. 661 Ν 
0] ΠΌΥῚ παρὸ Ργδοθοηί: ὥσπερ ὁ ὁ πύλης τρόφιμος μον ἕτερον 
ἀφ᾽ ξτορας ἰώμενος ἄγρευμα ἂν συνηδόμεναι ψυχαὶ Ἔ μὴ πίον ἄπλη- 
στος ἐὼν’ ἐπὶ πλεῖστον ἐξανϑίζεται τοῦ λειμῶνος. ν5.1 αἰρόμενος Ρ. 
903, ἰώμενος Ρ- 661, ποαΐχτιπι βαΠοῖ,, ν5. ὃ ἄχρηστον ἔχων μ. 98, 
ἄπληστος ἐ ἐών Ρ. 66]. ἘαχΊΡΙαΙ Ἰοόστῃ νἱπμαϊοαν Ὑ 8101κ. 1)160. Ρ. 213, 
41 γοῦρὰ εἰς τὸν λειμῶνα καϑίσας ἔδρεπεν Ρορίδρ δ βουρϑι, ἡ ἉμΒῸ 
ΡΊΙαΐΑΣ ΟΠ 6556 νἱἀθηύασ : [θὰ ἃρίθ οοιηραταν! 5 ΔΕ] ΠΠ6}ν. 4, 786. 

790 

ἀνὰ τὸ δωδεκαμήχανον ἄστρον ( 
Αὐ, ἤδη. 1398: ἀνὰ τὸ δωδεχαμήχανον Κυρήνης μελοποιῶν. πα] 

610]. (᾽οαί δυϊάδδ ν. δωδεκαμήχανονλ: ἔστι δὲ παρὰ τὰ ἐξ Ὑψιπύ- 
λης Εὐριπίδου " ἀνὰ --- ἄστρον’. ἄστρον] ἄντρον οοὔοχ Θ ἴῃ Ρ»]οββα: 
ἰοῦ Ῥγοραί, οὕ Βροϊπποδμι, 01 ἀγᾶσο Ἰδίπουῖς, ἀἴοὶ ἱπάϊοαὶ ὙΥ 6]- 
οἰκο; 411 ἄστρον 46 5016 ἀϊοίιππη νοϊαμέ, ααὶ Ῥδὺ ἀποάθοϊμη χοάϊδοὶ 
βἷρῃδ Θαΐ, 

τοῦ ' 
περίβαλ᾽, ὦ τέκνον, ὠλένας 

ΑΥς Ἰναη. 1329: , περίβαλλ᾽. ὦ τέκνον. ὠλένας. ϑο]ο]οι ν8. 1390: 
καὶ τὸ “περίβαλ᾽, ὦ τέκνον᾽ ἐξ ̓ γψιπύλης. 

701 

ὡὶ γοῦν παραινῶ, ταῦτά μου δέξαι, γύναι. 
ἔφυ μὲν οὐδεὶς ὅστις οὐ πονεῖ βροτῶν. 

ϑάπτει τε τέκνα χἄτερα κτᾶται νέα, 
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αὐτός τὲ ϑνήσκει" καὶ τάδ᾽ ἄχϑονται βροτοὶ 
εἰς γὴν φέροντες γῆν. ἀναγκαίως δ᾽ ἔχει Ὁ 
βίον ϑερίξειν ὥστε κάρπιμον στάχυν. 
καὶ τὸν μὲν εἶναι. τὸν δὲ μή; τί ταῦτα δεῖ 
στένειν. ἅπερ δεῖ κατὰ φύσιν διεχπερᾶν ; 
δεινὸν γὰρ οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων βοοτοῖς. 

ΟἸοιμθπβ ΑἸοχ. ϑέγοῃι. ΤΥ Ρ. 587 54.: ὃ γοῦν Εὐριπίδης λέγει "ἃ 
γοῦν -- βροτοί᾽ (ν5. 1---4). εἶτα ἐπιφέρει “ταῦτα δεῖ ---- βροτοῖς (ν5. 
17---9). ῬΙαί. Μον. Ρ. 110 Εἰ: οὐ φαύλως γὰρ ἂν δόξειεν ὃ παρὰ τῷ 
ποιητῇ ᾿Δμφιάρεως παραμυϑεῖσϑαι τὴν ᾿ἡρχεμόρου μητέρα δυσχεραί- 
νουσαν. ὅτε νήπιος ὧν ὁ παῖς καὶ ἄγαν ἄωρος ἐτελεύτησε. φησὶ γὰρ 
οὕτως “ ἔφυ μὲν --- βροτοῖς (ν58. 3--ο)ὴ. 5170}. ΕἾον. 108, 11: Εὐρι- 
πίδου Ὑψιπύλη. " ἔφυ μὲν --- διεκπερᾶν ;᾽ (ν8. 3---8). νοῖθα βίον --- 
μή (νγ5. 6 οὐ 7) οὔ. Ρ. οὲ ἔα. ποιι. ΔΡΡομ Μαγοιβ Απίομ. 7, 40. 
γ8. 6 ἰάθη 11, 6. ν8. 9 ὁαπη ᾿Ἰοπημηδίθ Εὐριπίδου παροί Κ΄100. ΕἸον. 
40 δ. ΟἿ. ΡΙαι. Μον. ΡΠ: οὐϑὲν γὰρ δεινὸν τῶν ἀναγκαίων 
βροτοῖς. γ5.1 ἃ γοῦν] ὃ ἃ ἕὰ οὖν οἷ. ΜΙδ.ἢ. μου] μοι οἱ. ῬΟΥΒοη. γ5. 3 
οὐ πονεῖ βροτῶν] οὐκ ἀεὶ πονεῖ δίο". γβ. ὃ ϑάπτει] ϑάπτειν ϑ10}. 
καὶ ἕτερα ΟἸοιη. οὐ ὅ':10}., χῦτερ᾽ αὖ ῬΙαί. κτᾶται ῬΊΩΣ σπείρει 
ΟἸοιι.; χτᾶσϑαι ὅ100. νέα] πάλιν 10}. γ5. 4 αὐτός τὲ ϑνήσκει] αὐ- 
τοὺς ϑνήσκειν 5100. καὶ τάδ᾽] κατὰ δ᾽ (4 οϑὺ χᾷάτα δ᾽) 5[ο0. νβ. ὅ 
τήνδ᾽ ἀναγκαίως ῬΊαί. οἱ 51οὈ., γῆν ἀναγκαίως δ᾽ Ὁτοῦίαβ ὁ ΟΙοο- 
γΟΠΪΒ Ιο60. 8. 6 βίον] βίου Μ. ἌὐΝ 11. 6. νϑβ. 7 τὸν --- τὸν} τὸ --- 
τὸ Μγοῖιβ Δηΐομ. ν5. 8 στένειν] “στέγειν ΟἸοιη. νϑ. 9 δεινὸν γὰρ οὐ- 
δὲν] οὐϑὲν γὰρ δεινὸν ῬΙαί., οὐχ αἰσχρὸν οὐδὲν 5100. ΕἾον. 29, οὐ 
δεινὸν οὐδὲν ΟἸδΙη6η5. ΑΝ Ἰοοστῃ τρααταϊ ΟἼοοτο ΤΠ 56. ὃ, 95, 
89: Οαγηθακ65 --- γργοΠοηάογο ΠΥ δίρριην βοϊοθαί Ἰαιϊααγίοηι Ειγῖρὶ- 
ἄθιίι σαγηιθῃ {{Πι6. 

γι ογ αἴ πθηιῸ 65ί., ψιοθηι Π071 αἰ{γιγτΐ ΠΟΙΟΥ͂ 
Ἡ1Ο7 ὑμδῳιιο. τι 5 διιγηιί μηιαη ΕΠ] ΠΡΟ, 
γε 8ι)ι ΟΥ̓ΘΩΉΑΪ, 107 5 φι6 οδί βηίία οηιρῖριιδ. 
χιίαθ φορογὶ μιέηλαγιο ἀηφονθηι πιθηιϊάφψια,ι αὐ) Ογιριί. 
γρααοηαα ἰογγας 65. ἰογγα., {τι υἱέα οηιγιῖθιι5 

μιοίογιαϊα,, κι [γι 65. εἷς τιθοί πιδορϑϑίίαϑ. 

τ08 

κακοῖς τὸ κέρδος τῆς δίκης ὑπέρτερον. 

510}. ΕἾἼον. 10, 36: Εὐριπίδου Ὑψιπύλη. " κακοῖς ---- ὑπέρτερον. 

τῦ9 

πρὸς τὰς φύσεις χρὴ καὶ τὰ πράγματα σκοπεῖν 
καὶ τὰς διαίτας τῶν κακῶν τὲ χἀγαϑῶν. 
πειϑὼ δὲ τοῖς μὲν σώφροσιν πολλὴν ἔχειν, 
τοῖς μὴ δικαίοις δ᾽ οὐδὲ συμβάλλειν χρεών. 



4τὸ ΕΥ̓ΕΙΡΙΠΙΞ 

Οτῖοι ΒΥ, 5. δ΄ 5.15..10: ἐκ τῆς Ὑψιπύλης. “πρὸς τὰς ---- 

χρεών". ν5. 1 ὁπ. Ρ. Θὕ ἔα. ἃ. παροὺ ΕἼΟΥΙ]. μ614. 100 ἴῃ ῬΆΠ]Ο]. 6 

Ρ. 587, ππᾶᾷδ φύσεις 5οΥρΡΒἴτητι8 ΡΤῸ χρήσεις. ν5. 4 οὐδὲν οοἄ., οὐδὲ 

ΘΒ ΘΙ θη. 

100 

ἔξω γὰρ ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος. 
Θ.00. ΕἾον. 30, 31: Εὐριπίδου Ὑ ψιπύλης. " ἔξω ---- σοφωτερος᾽. 

Τάθμη νούϑιιϑ οχίδί ἴῃ ἰοῦ. ΕἼοΥυ. 30, 12 οομππποίτιϑ. οασὴ ἔν. 26]. 

7101 

ἄελπτον οὐδέν, πάντα δ᾽ ἐλπίξειν χρεῶν. 
5100. ΕἾον. 110,16: Εὐριπίδου Ὑψιπύλης. “ ἄελπτον --- χρεών᾽. 

702 

εὔφημα καὶ σᾷ καὶ κατεσφραγισμένα 
Ἐπδέ. 11. Ρ. 969, 48 (ῬΊΗ]Θπι. Τιοχ. Ρ. 147): λέγουσι δὲ καὶ σᾶ τὰ 

σῶα οἷ παλαιοί --- ᾿Εἰριπίδης ἐν Ὑψιπύλῃ “εὔφημα --- κατεσφραγι- 
σμένα᾽". εὔφημα] εὔσημα 41.Κ. 

109 

ῇ ἑτέρῳ φράσω; 
ΑΥ. δι. 64: ἀρ᾽ ἐκδιδάσκω τὸ σαφές. ῇ ἑτέρᾳ φράσω: Ὁ] ὅθ Πο- 

11: ἑτέρᾳ φράσω] --- ἔστι δὲ τὸ ἡμιστίχιον ἐξ Ὑψιπύλης Εὐριπίδου. 
Βοιεῖαα. δὰ Ρτΐοσα γοῦθα ἀρ᾽ ἐκδιδάσκω τὸ σαφές το διμποί Θὰ 
τοί τ. 

104 
ἰδού, πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐξαμίλλησαι κόρας 
γραπτοὺς [ἐν ἀετ]οῖσι προσβλέπων τύπους. 

(ἀδθητβ νο]. 18,1 Ρ. 619 (νο]. δ. 615. 84. Β 881]. , Ο]. 12 Ρ. ὅ76 
ΟἸναν.) 46 ν. ἀέτωμα Βῖν 6 ἀετός αἰδρυίδῃβ: καὶ ΓΎΒΗΣ ἐν Ὕψι- 
πύλῃ φησί «ἰδοὺ ---- τύπους᾽. γ5.. 1 ἐξαμιλλῆσαι ἀιῖθ Δ ΒρΥ. κόραι 
ΠΡ υΐ, κόραις Μαβρι., κόρας ἩοΙηδΏμι5. ν5. 2 οἷσι ἸὈγ], ἐν αἰετοῖσι 
ψά]οκ. πρόσβλεπον απίο ΜΊΒΡΥ. 

τθῦ 

οἰνάνϑια τρέφει τὸν ἱερὸν βότρυν 
ΑΥν. Βδη. 1320: οἰνάνϑας γάνος ἀμπέλου. ὉῚ 5.61.0].: παρὰ τὸ ἐξ 

Ὑψιπύλης Εὐριπίδου “οἰνάνϑα --.- βότρυν. οἰνάνϑα τρέφει ἘΝ, 
οἴνανϑα φέρει οοἴοΥϊ ΠΌΡῚ, οἰὐνάντας τε τρέφει "Πφοῖχοπ τοσίο ΗΙ ἸΚ οἱ- 
Πο ἴῃ Ἡλοΐη. Ἤπι. Ν. ΚΤ. ΥἹ Ρ. 617. οἴνα ϑ᾽ ἃ φέρει τὸν ἱερὸν βότρυν 
οἰνάνϑας γάνος Ὁ, ΒοΡΡ ΚΠ α5, ὁ] οἸκον σΟΠἔοΥν] ἰαθοῦ ΛΉΠΠΝ, ἘΔ]. 3, 
Ι0: φαῖνε. Θόαν. Βάκχοιο φυτὸν τόδε: ματέρα γὰρ σὰν δύσῃ τοῦ ϑα. 
νάτου οἰκέτιν Ἱγψιπύλαν ΜΒ. ς. ἰδ ΘΡΊΡ ΔΤΠ ΔΕ] Ἰιαθὸ Ρ1 ἈΘΙΠ δα Πα: 
ἐν δὲ τῷ κατὰ δύσιν πλευρῷ ---- Εὔνεως γεγλυμμένος καὶ Θόας, οὕς 
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ἐγέννησεν Ὑψιπύλη. ἀναγνωριξόμενοι τῇ μητρὶ καὶ τὴν χρυσὴν δει- 
κνύντες ἄμπελον. ὅπερ ἣν αὐτοῖς τοῦ γένους σύμβολον. καὶ ῥυόμενοι 
αὐτὴν διὰ τὸν ᾿ἀρχεμόρου ϑάνατον τῆς παρ᾽ Εὐρυδίκης τιμωρίας. 

Τ00 
ἀναδρομαί 

Ἠόβυοι. 1 Ρ. 330, νῖάρ ἔν. 860. 

᾿ 107 
ἄρκτος 

Ἠδροοῖ. ν. ἀρκχτεῦσαι Ρ. 84, 117: ὅτι δὲ αἱ ἀρκτευόμεναι παρϑένοι 
ἄρκτοι καλοῦνται. Εὐριπίδης Ὑφψιπύλῃ; ᾿ἀριστοφάνης “ημνίαις καὶ 
“Τυσιστράτῃ. ΤΥ ΠΠΠ6 1 οὐη. ἔα θα] 6. ποῖ. Απροά, ΒοκΙς, Ρ. 444, 32 
οἱ ϑ14. ν. ἀρχτεῦσαι. 

τ0 8 
ἐκδημία 

Απεϊαίί. Ρ. 98, 36: ἐχδημία. οὐ μόνον ἀποδημία. Εὐριπίδης Ὑψι- 
πύλῃ. 

109 
κροταλισάσης 

Ῥμοί. Ιμ6χ. Ρ. 180, 12: κροταλίζειν" οὐ διὰ τῶν χειρῶν κροτεῖν, 
ἀλλὰ διὰ κροτάλου. τῆς κροταλισάσης- ὡς Εὐριπίδης (Εὐριπίδην ΟἹ. 
1)0} τ.) φησὶν ὃ κωμικὸς περὶ τῆς Ὑψιπύλης λέγων. οἵ. ΑΥ΄. ἤδη. 1305: 
ποῦ ᾽στιν ἡ τοῖς ὀστράκοις αὕτη κροτοῦσα: δεῦρο, Μοῦσ᾽ Εὐριπίδου. 
1 60]. : “λέγεται, δὲ εἰς τὴν Ὑψιπύλην ταῦτα. ῬΊνγη. ΒΟΚΙ. ρΡ. 
45, 80: κροτεῖν ὀστράκοις" ᾿4ριστοφάνης ἐπὶ τῆς Εὐριπίδου μελοποιίας. 
ΕστρΙ 465 απ ἀἸχουῖς, 6 ῬΠΟΥΙ Ἰοθὺ ΠΟῸῚ 58 {15 ἀρρᾶγοί, Ἄρϑυθο 
κροταλίζειν τιϑτ15 Θϑ Απαχῖϊαβ Οὐτα. 8 Ρ. 341. 

110 
νεαρὸς 

Απεαῖε. Ρ. 109, 16: νεαρός- ἀντὶ τοῦ νέος. Εὐριπίδης Ὑψιπύλῃ. 

ΦΑΈΕΘΩΝ 

Τιοπρίοντα ἀπὸ ἢτιπι5 ἀγδηηαίβ ἐταρτηθηία (775 οὐ 781) οχίδῃΐ ἢ 
ΟΟΩ1οῖ5. ΟἸαγουηομίδηϊ 01115 ἀπόθτιβ ροβίγθιβ (162 οἱ 168). πὶ Ἐπι- 
ΤΡΊΑ ΘΙ ν  Υβτι5 ῬΔΥ ΠῚ γ6 6150 ΤΠ ΡΡῚΠ6 ΠΟΥ ἸΟΥΘ Ρουϊουηξ, ραγίπη νο- 
ἴογθ βουιρίθσα ἀο]οία πονδαπο ᾿πἀποία (οομίϊποί 116 οοάθχ Ῥδα]ὶΕ 
ΘΡ᾿βίο] 5) οὈβοιτ δ. σα οὐ ἀοίν τ]. 1) Θβουρβουτης 116 ἐγαρτηθηία 
Πμι. ΒοκΙτον οὐ Ο. Β. Ἠᾶδβο 9), οοτγθοία αὐταῖς Οα. Ηρυηδημι5 
Οραβο. ὃ Ὁ. 7--Ξ51. ὅοομα ἀνδιηδίϊβ παπα ρυοοα] οϑὲ Ὁ 8.0115 τϑρὶα 

Ἔ) ΒΕΚΚΟΥῚ οὐ Ηδβῖϊ ΔρορυαΡΠα 5ἰρηϊῆοαθο ΠΠ{ουῖβ ὦ οὐ ἅ. Ῥυϊουῖβ ἴη- 
ὑορτϑ ΔΡΡΟΠΘΙ ἀἰβουθρδηΐδιη., 6χ δ]ΐθσο (απο Μαύμϊαθ γθρθὶ 6) ργὰ- 
νίογα απδθατθ αὐξι]1556. συ βοϊθί. Τα θα 5. Τἰδίθυαβ. ρα ποίῖβ ἰηΐγα Π1Π6 Δ Πὶ 
ῬοΟΒΙΔ5. ᾿πάϊοαθο. 
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ἴῃ Ππῖρθι5 Δοιποραση. Οὐθᾶμο ν]ΟΙ ΠΟΥΛῚ], αἸΠΟΥ ΠῚ ΤῸ Χ ΜΟΤΟΡ 5, Θοι- 
ἴὰχ ΟἸγιηθπαθ,, παρίϊα5 ΤΠ Δοί ποι 15 ΠΠῚ ρᾶγαῖ. ῬΠδϑύμποι αἰ τπονίᾶ- 
Τ15. ἀθπτιϊέ τη υπη Οἢ πὶ ὁπ ἄθα ἱποαπάπτηη; ΟἸγμΘη 6 τηδίου ἀοοοί 
πο ΔοτΟΡΙΒ. ἰρϑίπη, 564. Ε 50115 6556 Δ], οὐ Πάθιη νου θὶβ 5115 
[αεΐατα πηρογαῦ αὐ ἀθιπὴ δάθαΐ. ῬΙδοίμου 0115. τϑοίδιη ρος οἱ 
οασστι Ῥδίου πο Πρ Θίγαΐο τη Ρ 15 811515 ΘΧΟΙ 10: ᾿’αίγθυῃ τηοσίππσῃ [π- 
σομί Ἠο]δάοθα; οἷ. ῬΙΙαῖπ Η. Ν. 87, 11, ἀπθπὶ Ἰοσθαπα ἐξα] τητι5 Ρ. 
18, Ἡτπιῖτ5 ἀγαιηδίϊβ ἔουύαβ56 δ ἔπ. 972 οὖ δθβϑρ. ἔν". 818. 

{11 

Μέροπι τῆσδ᾽ ἄνακτι γῆς. 
ἣν ἐκ τεϑρίππων ἁρμάτων πρώτην χϑόνα 
Ἤλιος ἀνίσχων χρυσέᾳ βάλλει φλογί. 
καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν γείτονες μελάμβροτοι 
Ἕω φαεννὰς Ἡλίου 8᾽ ἵἱπποστάσεις. ὄ 

δίσδθ. ΤΡ. 88: ὁ τ᾿ Εὐριπίδης ἐν (ἐπὶ Ἰιδτ], οουν. τέ λλνγονν:. τῷ 
(φαέϑοντι τὴν Κλυμένην δοϑῆναι φησί ξ Μέροπι, Ε- ἱπποστάσεις᾽". νῦν 
μὲν δὴ κοινὰς ποιεῖται τὰς ἱπποστάσεις τῇ τὲ Ἠοῖ καὶ τῷ Ἡλίῳ. ἐν δὲ 

τοῖς ἑξῆς πλησίον αὐτὰς φησὶν εἶναι τῇ οἰκήσει τοῦ Μέροπος" καὶ ὅλῃ 
γε τῇ δραματουργίᾳ τοῦτο παραπέπλεκται. ν5. 1 δάμαρ δοϑεῖσα ν6] 
σπιπη ΒΟύΠ]Ο Κλυμένη δοϑεῖσα ΤῊ Πουουῖς. νβ. 8 οἵ. Ηόβυοῆ. 1 
Ρ. 985: ἀνίσχων᾽ ἀνατέλλων. 5 φαεννὰν ΒΟΙΑ͂ οἱ ἴῃ Βος 51}. ἄς. 
᾿πἀ6 φαεννᾶς φ, φαεννὰς τρδιεοῦ 

712 

ἐλεύϑερος δ᾽ ὧν δοῦλός ἐστι τοῦ λέχους. 

πεπραμένον τὸ σῶμα τῆς φερνῆς ἔχων. 

᾿ὑπϑι. Οα. Ρ. 1751, 64: ἡ δὲ τοιαύτη προῖξ ὅτι καὶ φερνή λέγεται 
δηλοῖ. φασίν. ἐν Φαέϑοντι Εὐριπίδης εἰπών "ἐλεύϑερος -Ξ- ἔχων’. 
νδι 3 ὴς ῬΙυΐ; Δίου, ν. 498 Α: ὑπομένει, τὸ σῶμα πεπραμένον τῆς 
φέρνης ἔχων, ὡς Εὐριπίδης φησίν. ῬΙΙΔΘΙΠΙομἐ5 σαπὶ νουθα, ἰΐοιη 
ἔογίαβδδθο ἔν, 778 οἱ 774. 

178 

δεινὸν γε, τοῖς πλουτοῦσι τοῦτο δ᾽ ἔμφυτον, 
σκαιοῖσιν εἶναι" τί ποτὲ τοῦτο ταΐἴτιον ; 
ἀρ᾽ ὔλβος αὐτοῖς ὅτι τυφλὸς συνηρετμεῖ. 
τυφλὰς ἔχουσι τὰς φρένας καὶ τῆς τύχης; 

ὅ00}0, ΤΟΥ. 98,2: Εὐριπίδου Φαέϑοντι. «δεινόν --- τύχης; ν5. 1 
δ᾽] γ᾽ Β. γ8. 3 τοῦτο ΑΜ μά, γοβ5., τούτου Β, τοῦδε Αὐδομΐτι5. Ρ. 
36}, 39. τάιϊτιον ΑΒ, τ᾽ αἴτιον ψιπά. ΓΟ} Δ τὴ τοῦδέ γ᾽ αἴτιον. νΒ. 8 
συνηρεφεῖ ΠΡΥῚ, συνηρετεῖ ΜοΙΠΟΙΚΙτΒ, συνηρετμεῖ Το γδοιιθ. ν8. 4 
καὶ τῆς τέχνης οἷ. ΜοΪΠοἸςτι5., τη] 11 καὶ δυστυχεῖς οὐ ΜΔΟΙΪγο. 
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114 

ὡς πανταχοῦ γε πατρὶς ἡ βόσκουσα γὴ. 
510}. ΕἼου. 40, 3: τοῦ αὐτοῦ (5.. Εὐρ.) Φαέϑοντι. “ ὡς -- γῆ. 

γε οι. Μ. Ἐππάοι νούβπι παροὺ ΕἼον. Το, 139. τὰ ῬΊ110]. 6 Ρ. 578. 

11ὺ 

μνησϑεὶς ὃ μοί ποτ᾽ εἶφ᾽ ὅτ᾽ εὐνάσϑη ϑεός. 
αἰτοῦ τί χρήξεις ἕν" πέρα γὰρ οὐ ϑέμις 
λαβεῖν σε" κἂν μὲν τυγχάνῃς ε. .. 
ϑεοῦ πέφυκας" εἰ δὲ μή. ψευδὴς ἐγώ. 

ΦΛΑΕ. πῶς οὖν πρόσειμι δῶμα ϑερμὸν Ἡλίου ; 5 
ΚΛΥ. χείνῳ μελήσει σῶμα μὴ βλάπτειν τὸ σόν. 
ΦΑΕ. ἐπεὶ πατὴρ πέφυκεν; οὐ κακῶς λέγεις. 
ΚΛΥ. σάφ᾽ ἴσϑι" πεύσει δ᾽ αὐτὸ τῷ χρόνῳ σαφῶς. 
ΦΑΕ. ἀρκεῖ: πέποιϑα γάρ σὲ μὴ ψευδὴ λέγειν. 

ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ ἐς οἴκους" καὶ γὰρ αἵδ᾽ ἔξω δόμων [10 
δμωαὶ περῶσιν. αἱ πατρῷον ὥριμοι 
σαίρουσι δῶμα καὶ δόμων κειμήλια 
καϑ' ἡμέραν φοιβῶσι χἀπιχωρίοις 
ὀσμαῖσι ϑυμιῶσιν εἰσόδους δόμων. 
ὅταν δ᾽ ὕπνου γεραιὸς ἐκλιπὼν πατὴρ 1 
πύλας ἀμείψῃ καὶ λόγους γάμων πέρι 
λέξῃ πρὸς ἡμᾶς. Ἡλίου μολὼν δόμους 
τοὺς σοὺς ἐλέγξω. μῆτερ, εἰ σαφεῖς λόγοι. 

πὰ ΤΥ ᾧὙΈΓΛΟΣ πος στρ. ἃ 

Ι κατὰ γᾶν 
δ ς αι. 20 

μέλπει δ᾽ ἐν δένδρεσι λεπτὰν 
ἀηδὼν ἁρμονίαν 
ὀρϑρευομένα γόοις 
Ἴτυν Ἴτυν πολύϑρηνον. 
σύριγγας δ᾽ οὐριβάται ἀντὶ αὐ 30 
κινοῦσιν ποίμνας ἐλαταί: 
ἔγρονται δ᾽ εἰς βοτάναν 
ξανϑᾶν πώλων συνξυγίαι. 
ἤδη δ᾽ εἰς ἔργα κυναγοὶ 
στείχουσιν ϑηροφόνοι. 90 
πηγαῖσέί τ᾽ ἐπ᾽’ ᾿ῷχεανοῦ 
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’ ’ 3 Ξ 

μελιβοας κύκνος ἀχεῖ. 
» 3 Ἐπ 5 

ἄκατοι δ᾽ ἀνάγονται ὑπ᾽ εἰρεσίας 
9 3 

ἀνέμων τ᾽ εὐαέσιν ῥοϑίοις 
9 Ἁ Ψ δ ,’, 

ἄνα δ ἐστ τ ΡΟΝ 

σινδὼν δὲ πρότονον ἐπὶ μέσον πελόσσει. 
τὰ μὲν οὖν ἑτέροισι μέριμνα πέλει" 
κῶμον δ᾽ ὑμεναίων δεσποσύνων 
ἐμὲ καὶ τὸ δίκαιον ἄγει καὶ ἔρως 
ὑμνεῖν: δμωσὶν γὰρ ἀνάκτων 
εὐάμεροι προσιοῦσαι 
μολπαὶ ϑράσος αὔξουσ᾽ 
ἐπὶ χάρματ᾽ - εἰ δὲ τύχα τι τέκοι. 
βαρὺν βαρεῖα φόβον ἔπεμψεν οἴκοις. 
ὁρίζεται δὲ τό[δὲ] φάος γάμων τέλος. 
τὸ δή ποτ᾽ εὐχαῖς ἐγὼ 
λισσομένα προσέβαν 
ὑμέναιον ἀεῖσαι 
φίλον φίλων δεσποτᾶν. 
ϑεὸς ἔδωκε. χρόνος ἔκρανε 
λέχος ἐμοῖσιν ἀρχέταις. 
ἴτω τελεία γάμων ἀοιδά. 
ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς πρὸ δόμων 
κηρύξ 8’ ἱερὸς καὶ παῖς Φαέϑων 
βαίνουσι, τριπλοῦν ζεῦγος. ἔχειν χρὴ 
στόμ᾽ ἐν ἡσυχίᾳ" 
περὶ γὰρ μεγάλων γνώμας δείξει, 
παῖδ᾽ ὑμεναίοις, ὡς φησί, ϑέλων 
ζεῦξαι νύμφης τε λεπάδνοις. 
᾿)χεανοῦ πεδίων οἰκήτορες. 
εὐφαμεῖτ᾽. ὦ, 

ἐχτόπιοί τε δόμων ἀπαείρετε, 
ὦ ἴτε, λαοί. 

κηρύσσω δ᾽ ὁσίαν βασιλήιον, 
αἰτῶ δ᾽ αὐδὰν 

στρ. β' 

ἄντ. β΄ 

90 

40 

40 

90 

0υ 
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᾽ ΄ ὦ , Ὗ 
εὐτεκνίαν τὲ γάμοις. ὧν ἔξοδος 
δ᾽ ἕνεχ᾽ ἥκει, 
παιδὸς πατρός τὲ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ λέχη 

- ΄ 3 " 4} " ΄ 

κρᾶαναι ϑελοντῶν" ἄλλα τὴηλ ἔστω λεῶς. 

ΜΈΡ, -, Φἀ ΠΟΕΝΣῚ ὁ τ. 

ἀκ ἀρὰ εἰ γὰρ εὖ λέγω τθ 
Οοάοχ ΟἸάγομ., πὰ Ῥυ 15. 107 [0]. 162 νοῦύβο οοῃίϊπηοί νϑ5. 

1--ὃ5, δοάθιῃ [Ὁ]10 τοῖο γ5. 86----70. νβ. 1-τ-4 ΟἸντηοηδο δαί. ῬΠιδο- 
{ποι 5 ποιηθη δά ν5. ὅ [{{{6 115 ΦΑῈΣ το Δἀβουρδ1 τη. 566., ν5. 6-9 
ῬΟΥΒΟΠΆΤΤΠΙ γἰ665 Π]Π60]15 πη ἀϊοαπέθν. γ85. 1 μνησϑεὶς 46 ὅ016 1π{6]- 
Ιοραβ: ἀαδῖ! εἰνὶ φιιοα ροίογῖς μνησϑεὶς οἱ α. 5. ΕἸΠΕΤΕΥΝΑΘΘΗΘΕΟΟ 

(εὖνο ααϊηΐδηῃ Πξουϑιὴ Ο ΔἸ 1} τη. 566.}}. ν5.2 ΠΕΡΑΙΠΑΡΟΥΘΈΜΙΟ ἡ, 
ΤΕΡΑΙΠΑΡΠΟΚΑΙ͂Λ (ΠῚ ΟΥ̓ τησίαν 1 τη. 5600.)}.ν5.8 ΤΎΓΧΑΝΗΟΕ. 
ἡ. ΙΥἸΧΑΛΙΠΙΩΔΟ ὡνΝ ἢ, τυγχάνῃς ἐτητύμως εἰ. ΒΟΚΊτΟΥ, δῃ τυγχάνῃς 
δώρων ϑεοῦ Ἰοσοπάθπη Ὁ ν5. 6 ΘΕΜΟΝ οοά. , ϑερμὸν ΒοΚΙκου. ν5. 6 
ΜΕΛΉΟΘΕΙ ἡ ΜΕΈΛΗΘΟ ᾿ ΤΌΟΘΟΝ ἡ», το ἢ. νβ. 1 ἐπεὶ οοά., εἴπερ τη. 866. 
ἰοβίο Βοκίζοσο. ΚΑΚΘΟ ἡ. ΚΑΛὼΘ ὃ. εἴπερ πατὴρ πέφυκε τα ἄλλως λέ- 
γεις ΒαγροΒ. ν8. 8 ΠΕΥΟῊ οοά. ΑΥ̓ΤΟΤΟΧΡΟΝΦΟΑΦΟΟ ὃ, ΑΥ̓ΤΟΥῸ 

ΧΡΟΝῸ (0 ἴπ Ὸ τῃπίαν!τ τὴ. 566.) ἢ. ν5.9 ῬΕΥΔΗΛΔΕΓΈΕΙΝ ὃ, ΨΕΥΔΗ 

ΕἸΝ (ροβέ ΕἸΝ τη. 566. αἰέθυτπη Ν᾿ 844.) ἢ. οουγθοίου ἰρτέυν ψευδῆ εἶναι 
νοὶϊαϊῦ. ἔογίαβϑο ψευδη[γορ]εῖν 166. ν 5.11 ΑἸΠΑΤΡΟΟ.. ΤΑΟΓΆΜΟΥΟ 
ὃ. ΑἸΤΙᾺ ΤΡΟΟΙΟΙΑΩΡΙΜΟΙ(ΕΊΡγο ΑἸΠπη. 566., Θδάθαηι ἴῃ πο ΡΑΕΜΟΙ) 
᾿ς αὲ πατρὸς κοιμωμένου Ήτηη., αὲ πατρῷον ὥριμοι Οοπίπρίοι. ν8. 
1 ΚΑΠΙΧΦΡΙΟΙΟ ὃ, ΠΑΝΧΗΜΈΡΟΟ ἢ, νβ.15 ΟΥ̓́ΤΑΝ 1. ΡγΥ., ΟΥΑΝΔ τὴ. 
566. ἐοδέ ἢ. ὕπνον.-- ἐκλιπὼν Ἡυτηδηπιβ, ἔογίδ556 ὕπνου --- ἐκλήγων 
Ἰ6ρ'. ν8. 18 ΕΛΈΓΞΩ ὃ, ΔΙΚΟῸ (ΕΔΕΈΓΞΩ τη. 566.) ἢ, δῃ νοήσω 166". ὃ ροδί 
γΒ. 18 ἰοβίθ ὃ γϑύϑιιβ νδοῖιὰβ, ἀθιηάθ νβ. 19 ΚΑΤΑΓΑΝ χη. 566., Υ8. 
30 Α ϑϑάρθιῃ τῆϑῃιι, ἀδἴποθρϑ ἄθῃπο ὑϑύϑιιβ ΟΊ. Βέγορμδετῃ 
ποΐδ5 Δ΄ 4141 Ἡ ουτηδηπτι5. ν8. 31] ΔΕΔΕΝΔΡΕΟΙΛΈΠΤΑΝ ὁ, ΔΕΔῈΝ 
ΔΡΩΟΝΚΛΕΙΝΗΝ ἢ, ἀπά6 μέλπει δ᾽ ἐν δένδρῳ ἐλεινὴν βυβρίοαθαν. ἐν 
δένδρεσι ρταρῖντ ΒυτροΒ. ν8.38 ΟΡΘΡΕΥΟΜΕΝΑΓΌΟΙΟ ὕ, ΤΙΤΟΡΕΥῸ 
ΜΕΝΑΥ͂ΘΟΝ (τὸ Θ Δα Ια οἱ ΤΠ ογϑιη Τ' ἰηἀαχὶ τη. 811.) λ, ὀρϑρευ- 
ομένα γοερὸν γ6] γοερῶς 5ιβρίοαθαν. γόοισιν δ᾽ ὀρϑρευομένα Ἐλαν. 
ΘΌΡΡΙ. 978 αἰχι. νβ8. 38 ξανϑᾶν] ΞΑΝΘΩΝ τη. 8566. νβ. 81] ΠΗΓΑΙῸ 
οοά., πηγαῖσί 5οΥρ81. νβ8. 83 ΜΕΛΙΒΥΑΟ οὐ ΑΡΕῚ οοά. τη. ΡἈΥ. ἰθβίθ 
ἢ. οουγοχῖξ τη. 5866. ψ8. 83 ΑΚΟΝΤΟῚ οοᾶ., ἄκατοι Ποῦν. οὐ Μ δι ηΐδο. 
ΒΙΡΕΟΙΑΟ ὁ, ΕἸΡΒΗ (ΑΣ δᾶ. τι. 566.) ἢ. νβ. 84 ΕΥ̓ΑΙΟΙΝ ΟΙΟ 
Π. ὈΓ. ἰοϑίθ ᾧ, [{{ογᾶπη απανίδηι ἴῃ Εἰ τητίαν]ς τη. 566., δϑᾶάθχῃ 
ἈΝΕΈΜΩΝΤ οἱ ῬΟΘῚ βιρρίονι. νβ. 86 ΠΡΟΓΌΝΟΝ οἱ ΠΕΔΑΟΘΕῚΙ 
οο4., πρότονον οἱ πελάσσει Ἡδουτη. νβ. 87 ΕΤΑΡΟΙΟΙ τη. ρῃ., ΕΤῈ 
ΡΟΙΟΙ τη.56ο. 5: ὃ8 ΚΟΟΜΕΙΝΥΜΕΝΑΙΟΔῈ ἢ. ΚΟΟΜΟΝΥΎΜΕΝΑΙΟΩΝΔΕ, 

ἢ, κῶμον δ᾽ ὑμεναίων Ἡδττη. ΔΕΟΠΟΟΎΝΑΩΝ οοά. ΡγΓ. τη. ἐθβίθ ὃ, ἃ 
ὑπδηχῖς φοΥτθοῖου. ν58. 809 ΕΑΓῈΙΓ οοᾶ,, ἄγει Ἤουτη. ΚΑΙΈΡΩΟΘ ὑ, ΚΑΙ 
ΡΩΝ (Ν ἴῃ Ὁ τηυΐαν! π. Ργ.) ἢ. ν8. 40 ὙΜΙΝ τη. ρζυ., ὙΜΝΕῚΝ τι. 
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566. ΑΝΛΟΟΩΝ τη, ΡΥ.» ΑΝΑΚΤΩΝ τῇ. 5060. γ5. 42 ΛΙΟΥῚΟ (αν Ὁ μδνν 
Ἰηοὰ ᾿π01Ρ10) ὃ, αὔξουσ᾽ Ἡριτη. ν85. 48 ΤΎΙΧΑ ἰοβίο ἢ τὴ. ργύ.., 1 ἰπη- 

ἀπιχὶ πὶ. 8660. ν8. 44 ΟἸΚΟΙΟ ὃ, ΦλΙΟ (ὁ ροβῦ ο Δα αΙα1 τ. 560. Ὶ ἢ. νϑ. 
45 ΟΡΙΖΕΤΑΙΔΕΤΟ ὕ, ΟΡΙΖΕΙΑΡΧΕΥΟ (Δ ϑαᾶρτα 1ἰπϑᾶτὰ ΔἸ 1 τη. 
566.} ἢ, ὁρίξεται δὲ τόδε Ἠδετ. ΤΈΛΟΟ ὃ 1 ΔΌΝ πῆ. 568. Ὁ ἘΠῚ 
(αν 1) ἢ. ν5. 41 ΠΡΟΘΈΒΗΝ ὃ, ΠΡΟΟΘΈΒΑΝ ἢ. νβ5. 48 ἀεῖσαι] Εὶ Ἰπἀπχ 
τη. 8566. γ8. 80 ΕΛΟΩΚΕῚ ὃ, ΕΔΩΚΕῚ ἢ (1 ἱπαυχὶξ τὴ. 566.). ν5. 82 τῷ 
ἰο5ῖ6 ᾧ 1. Ρ1.7 ΤῺ τη. 560. ΑΙΔΑ τη. ΡΓ.. ΔΟΙΔΑ χη. 560. ἰθϑ86 ἢ. ν5. 
883 ΠΡΟΔΟΜΩΝ ὑὕ, ΙΠΟΛΊΤΤῳ ἢ. νβ. 84 Δ ἴῃ παῖς Δα ΑΙ 1 τη. 560. ἰθδϑῖθ 

Ἀ, ὙΒ, 55 ΤΕΡΊΠΛΟΥΝ δ, ΤΥΎΠΛΟΥΝ ΧΑΤΙΛΟῪΝ τῆ: 560.) ἢ. ὝΕΙ ΟἿ 
ΔΕΙΧΕῚ τη. ΡΓ., ΔΕΊΞΕΙ τὴ. 566. ν8. 8588 ΛΕῺΝ τη. ργς ἰθϑίθ ὃ, ΘΕῈ 
ΛΩΝ τι. 566. νΒ. 69 [ΞΕἰ [δϑ:6 ὃ τὴ. 1.7 ΤῈ, τῇ. 860. Υ8. 60 Ῥυδδρο- 
Πἶβ ῬΟΥΒο δ] 86 ΒΟ ρ51 θυ. ν5. 62 ΕΚΤΟΠΙΟΙ ὃ, ΟΚΙΩΠΟῚ Ἢ. 
ἈΠΑΞΙΡΑΤῈΙ ἔδϑίθ ὃ τὰ Ὁ7., ΑΠΑΈΓΡΕ ΤΕ τη. 566. νϑ. 68 ΟΤΈ ὕ, ΤΠ 

(ΟΙΤῈ πη. 566. ) ἢ. νβ. θ6 ΑΥ̓ΤΩΔΑΥΔΑΝ ὃ, ΑΥ̓ΙΩΔΑΥΔΑΝ ἢ, αἰτῶ δ᾽ 
αἷσαν Ἤρν., αἰτῶ δ᾽ αὔξαν Τ) ἀπῦσον ῥήῆρι Ὁ Ρ- 190. νϑ5. 67 ἕνεχ] 
ΕΝΝΕΧ. οοα. τη. ΡΥ. ΗΚΕΙ πὶ. ρσ. ἰδϑίθ ὃ, ἩΞΙΕῚ πὰ. 580. υβ. 690. ΤῊΔ 
ΕΟΤὼ τη. ργ., ΟΠ (ρτοὸ ΤῊΣ πι. 5686., τῆλ᾽ ἔστω 5οτῖρϑὶ. νβ. 70 σϑυύθὰ 
εἰ ---- λέγω ἰοϑῖθ ἡ τὴ. 566. Δ ΑΙα1. 

770 

ϑερμὴ δ᾽ ἄνακτος φλὸξ ὑπερτέλλουσα γῆς 
καίει τὰ πόρρω. τἀγγύϑεν δ᾽ εὔκρατ᾽ ἔχει. 

500. ἘΠΡῚ: 1 79. 8. 640: Εὐριπίδης, πῦρ εἶναι τὸν ΠΤ λέγει 
γοῦν ἐν --- Φαέϑοντι “ϑερμὴ "--- γῆς (ν5. 1). Ὑιχανίαβ 9,1, 19: δὲ 
γα (50115). 267 οπιηθηι ηιμηαμηι {δὶ ΟἹ Οὐηαἰϊογῖνι5 νὰ πὴ θὲ γι γι 
οαἰορογῖνιι5 ροΥΥ οἴ ααἱ ἰγίργογι [ΟΥ̓ ηλαηι ἰἤλ6 7) 6γ{π|7, ΡΥ ρίογα Παργαγοηΐ. 
ἰ α«μίοηι οἰΐαην Ἰὐμγίρίο5 (ὐὐαθοογιηι ροθία ἀπϊηιαείυο) 1586. υἱαϊθίμ" : ατὶ 
ὀπΐηι ψιαθ Ἰοηρίμδ αἰ 8016 ο55θηί, ἤαθο υϑ]οηιοηί5 αὐ α1607γ6., }}᾽ Ῥῃα 9070 
θη ἰοηιρογαία ἤαΐογο. ται ΜΡΡΣ ἦγ) [αϑιιἴα Ῥμαοιιοηιο 570: ἡ καίει - 
ἔχει᾽. Οοππηχὶξ ΠῸ5 νουθι5 Βδυποθῖβ. ν5. 3 τὰ δ᾽ ἐγγὺς εὔκρατ᾽ 
ἔχει οα4. Ὑιαν., τἀγγύϑεν δ᾽ εὔκρατ᾽ ἔχει ὙΆ1]0Κ. ὨΙδία. Ρ. 89. 

111 

χρυσέα βῶλος 
ΠΊορ. ΙΓ 2,10: φασὶ δ᾽ αὐτὸν (ΛΠΑΧΑΡΌΓΔΙΗ) προειπεῖν τὴν “περὶ 

“Αἰγὸς ποταμὸν γενομένην τοῦ λίϑου πτώσιν, ὃν εἶπεν ἐκ τοῦ ἡλίου 
πεσεῖσϑαι. ὅϑεν καὶ “Εὐριπίδην μαϑητὴν ὄνχα αὐτοῦ χρυσέαν βῶλον 
εἰπεῖν τὸν ἥλιον ἐν τῷ Φαέϑοντι. Ἡϊΐπὸ (ουπαὶ απὶ {ν. 771. ὃ Ἥλιος 
ἀνίσχων χρυσέᾳ βώλῳ φλέγει σογἱθοπάπιη ἀποογομπΐ (ν. γαιοῖς. 1) 1αίν. 
Ρ. 51); ΡτΟ ΡΠ] Τα νι ούτ ατοὰ Μαιῖαο οομίθοῖς, ΤΌΒΡΙΟΙ Οὐ, 988: 
ἁλύσεσι χρυσέαισι φερομέναν δίναισι βῶλον. 

118 

ἐν τοῖσι μώροις τοῦτ᾽ ἐγὼ κρίνω βροτῶν, 
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ὕστις πατὴρ ὧν παισὶ μὴ φρονοῦσιν εὖ 
ἢ καὶ οὐδέ παραδίδωσ᾽ ἐξουσίαν. 

5. ΕἼον. 2: Εὐριπίδου (᾿φαέϑοντι. “ἐν -- ἐξουσίαν". 
μωροῖς 0 ν]. νϑ. πϑ τῶν πατέρων 110], πατὴρ ὧν τοί. 

γ5. ] 

119 

ἔλα δὲ μήτε Πιβυκὸν αἰϑέρ᾽ εἰσβαλων 
χρᾶσιν γὰρ ὑγρὰν οὐκ εχ ἁψῖδα σὴν 
κάτω δεήσει εὐ ης : ᾿ 
ἵει δ᾽ ἐφ᾽ ἑπτὰ Πλειάδων ἔχων “δρόμον. 

τοσαῦτ᾽ ἀκούσας εἶτ᾽ ἔμαρψεν ἡνίας" 
κρούσας δὲ πλευρὰ πτεροφύρων ὀχημάτων 
μεϑῆκεν, αἱ δ᾽ ἔπταντ᾽ ἐπ᾽ αἰϑέρος πτύχας. 
πατὴρ δ᾽ ὄπισϑε νῶτα σειραίου βεβὼς 
ἵππευε παῖδα νουϑετῶν" ἐκεῖσ᾽ ἔλα. 
τῇδε στρέφ᾽ ἅρμα. ἐν 10 

ΠΟΗΡΊητιβ 46 ϑΆΡΠ μη. 6.15, 4 ἀθ ἘαρΙάς: ἥκιστά γέ τοι μεγαλο- 
Ἁ 

φυὴης ῶν ὅμως τὴν αὐτὸς αὑτοῦ φύσιν ἐν πολλοῖς γενέσϑαι τραγικὴν 
προσηνάγκασε -- τῷ γοῦν Φαέϑοντι παραδιδοὺς τὰς ἡνίας ὁ Ἥλιος 
“ἔλα δὲ ---- δίεισι’ (5. Ξ 5 Ὁ] φησίν. εἶϑ᾽ ἑξῆς " ἵει --- ἄρμα τῇδε’ 
(υ5. 4--Ἰ0). ἀρ᾽ οὐκ ἂν εἴποις ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ γράφοντος συνεπιβαί- 
νει τοῦ ἅρματος καὶ συγκινδυνεύουσα τοῖς ἵπποις συνεπτέρωται; νϑ8. : 
ἀψίδας ἡ ἣν Ῥ, ἁψῖδα σὴν ἘΑθοΥ. νβ. ὃ δίεισι Ῥ, διήσει ἘΑθΟΥ. νβ. ὃ 
ἐς Τ᾽ εἶτ᾽ Μίαπυέία, γ8. 8 σειρίου ἐξ σειραίου αΐρουβ. νϑ8. 9 56. 
ἐλατῆρα ἔστρεφ᾽ Ῥ, ἔλα τῇδε στρέφ᾽ Ῥίπο. 

τ80 

ὅ6Β0]. Αγαΐ. 172: φέρονται ς αἱ Ὑάδες ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Ταύρου. 
Θαλῆς μὲν οὖν β΄ αὐτὰς εἶπεν εἶναι --- , Εὐριπίδης δὲ ἐν τῷ Φαέϑοντι 
γ΄, ̓ 4χαιὸς δὲ ὅ΄, Ἱππίας δὲ καὶ Φερεκύδης Σ΄: 

181 

πυρός τ᾽ Ἐρινὺς ἐν νεχροῖς ϑεέρη. 
ξῶσ᾽ ἥδ᾽ ἀνίησ᾽ ἀτμὸν ἐμφανῆ. 
ἀπωλόμην" οὐκ οἴσετ᾽ εἰς δόμους ν[έκυν :] 
νοεῖς; πόσις μοι πλησίον γαμηλίους 
μολπὰς ἀυτεῖ παρϑένοις ἡγούμενος. 
οὐϑασσεουσομολγον ἐξομόρξετε. 
εἴ πού τις ἔστιν αἵματος χαμαὶ πεσῶν ; 
ἐπείγετ᾽ εἶα. δμωίδες. κρύψω δέ νιν 
ξεστοῖσι ϑαλάμοις. ἔνϑ'᾽ ἐμῷ κεῖται πόσει 

χρυσός: μόνη δὲ κλῇϑρο᾽ ἐγὼ σφραγίζομαι. 10 

χ 

ἐπ 
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ΧΟΡ. 

ΜΕΡ. 

ΘΕΡ. 

ἘΨΕΙΡΙΘΌΙΒ 

ὡ καλλιφεγγὲς Ἥλι᾽. ὥς μ᾽ ἀπώλεσας 

καὶ τόνδ᾽ " ᾿Ἵπόλλων δ᾽ ἕν βροτοῖς ὀρϑῶς καλεῖ, 

ὅστις τὰ σιγῶντ᾽ ὀνόματ᾽ οἷδε δαιμόνων. 

Ὑμήν Ὑμήν, στρ. 

τὰν Διὸς οὐρανίαν ἀείδομεν 1 

τὰν Ἐρώτων πότνιαν. τὰν παρϑένοις 

γαμήλιον ᾿Δφροδίταν. 
πότνια. σοὶ τάδ᾽ ἐγὼ νυμφι. .. 

Κύπρι ϑεῶν καλλίστα; 
τῷ τὲ νεόξυγι σῷ 20 

πώλῳ, τὸν ἐν αἰϑέρι κρύπτεις 
σῶν γάμων γένναν" 
ἃ τὸν μέγαν ἄντ. 

τᾶσδε πόλεως βασιλῆ νυμφεύεται, 

ἀστερωποῖσιν δόμοισιν χρυσέοις 25 

ἀρχόν, φίλον ᾿ἀφροδίτα. 

ῶ μάκαρ; ὦ βασιλέως μείζων ἔτ᾽ ὄλβος" 

ὃς ϑεὰν κηδεύσεις 

καὶ μόνος ἀϑανάτοις 

γαμβρὸς δι᾿ ἀπείρονα γαῖαν 90 

ϑνατὸς ὑμνήσει. 

χώρει σὺ καὶ τάσδ᾽ εἰς δόμους ἄγων κόρας 

γυναῖχ᾽ ἄνωχϑι πᾶσι τοῖς κατὰ στόμα 

ἡεοῖς χορεῦσαι καὶ κυκλώσασϑαι δόμους 

σεμνοῖσιν ὑμεναίοισιν Ἑστίας ϑ᾽ ἔδος, 90 

ἀφ᾽ ἧς γὲ σώφρων πᾶς ἂν ἄρχετ ΠΕΣ δα 

εὐχὰς π. ἈΣ κΣ 

ϑεᾶς χαϑσένθα τέμενος μὐδι μιν δόμων. 

ὥ πᾶτορ, ἔστρεψ᾽ ἐχ δόμων ταχὺν πόδα. 

οὐ γὰρ σὺ σώξει σεμνὰ ϑησαυρίσματα 40) 

χρυσοῦ, δι᾿ ἁρμῶν ἐξαμείβεται πύλης 

καπνοῦ μέλαινα λιγνὺς ἔνδοϑεν στέγης. 

προσϑεὶς πρόσωπον φλόγα μὲν οὐχ ὁρῶ πυρός. 

γέμοντα δ᾽ οἶκον μέλανος ἔνδον αἰϑάλου. 
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ἀλλ᾽ ἔσιϑ᾽ ἐς οἷκον. μή τιν᾽ “Ἥφαιστος χόλον 4Ὁ 
δόμοις ἐπεισφρεὶς μέλαϑρα συμφλέξῃ πυρὶ 
ἐν τοῖσιν ἡδίστοισι Φαέϑοντος γάμοις. 

ΜῈΕΡ. πῶς φής; ὅρα μὴ ϑυμάτων πυρουμένων 
κατ᾽ οἶκον ἀτμὸν κεῖσ᾽ ἀποσταλέντ᾽ ἴδῃς. 

ΘΕΡ. ἅπαντα ταῦτ᾽ ἡϑρησεκανπωτουσέχει 50 
ΜῈΡ. οἷδεν δ᾽ ἐμὴ τάδ᾽ ἢ οὐκ ἐπίσταται δάμαρ; 
ΘΕΡ. ϑυηπολοῦσα ϑεοῖς ἐκεῖσ᾽ ἔχει φρένας. 
ΜῈΡ. ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ἐπεί τοι καὶ φιλεῖ τὰ τοιάδε 

ληφϑέντα φαύλως ἐς μέγαν χειμῶν᾽ ἄγειν. 
σὺ δ᾽ ὦ πυρὸς δέσποινα, “]ήμητρος κόρη. 

ἭΦφαιστέ τ᾽ εἴητ᾽ εὐμενεῖς δόμοις ἐμοῖς. 
ΧΟΡ, τάλαιν᾽ ἐγώ. τάλαινα. ποῖ πόδα 

πτερόεντα καταστάσω: 
ἀν᾽ αἰϑέρ᾽ ἢ γᾶς ὑπὸ κεῦϑος ἄφαν--: 

τον ἐξαμαυρωϑῶ; 00 

ἰώ μοί μοι. καταφανήσεται 
βασίλεια τάλαινα παῖς τ᾽ ἔσω 
κρυφαῖος νέκυς. 

ὀτοτοτοῖ. κεραύνιαί τ᾽ ἐχ Ζιὸς 
πυρίβολοι πλαγαὶ λέχεά 8᾽ ᾿Δλίου. θῦ 
ὦ δυστάλαινα τῶν ἀμετρήτων κακῶν 
᾿ῷκεανοῦ κόρα. 
πατρὸς ἴϑι πρόσπεσε 
γόνυ [ληταῖς, σφαγὰς 
σφαγὰς οἰκτρά τ᾽ ἀρχέσαι σᾶς δειρᾶς. το 

ΜΕΡ. ἐώ μοί μοι. 

ΧΟΡ. ἠκούσατ᾽ ἀρχὰς δεσπότου στεναγμάτων; 
ΜῈΡ, ἐὼ τέκνον. 
ΧΟΡ. χαλεῖ τὸν οὐ κλύοντα δυστυχὴ γόνον 

τῶν ὁρᾶν σαφῆ. Τῦ 
ΒῸΝ ἀὐκύμι 0]. 168 σϑύβο οομπίϊηθέ νϑ5. 1---ὐῇ, 0110 τϑοΐο υ8 

88---ΤΤἸὖ. ν8. 1 ΠΥΡΟΟΘΕΡΙΝΎῸΟ οοά,, πυροῦσσ᾽ Ἐν Ἡδεαν: 
πυρός τ᾽ Ἐριννὺς Πα. ϑερή. .] ΘΕΡΗΝΥΑΙ ὃ. ΘΕΡΗΙΟΝ Ὦ. ν5. 8 
Ν.... οοᾶ., νέκυν ΒΟΚΙΚΟΥ. ν8. 4 ΝΟΕῚΟ ὃ, ΤΙΘΕΙ͂Ο μ᾿, ἴϑ᾽ ὡς Ήοτι., 
διό; ΒΕΚΚοι, νοεῖς ΘδρῸὸ. ΜΟΛΠΑΙΟΙΟΝΓΑΜΗΛΔΙΟΥῸ ὕ, ΜΕΝΟΝ. 
ἢ, μοι πλησίον γαμηλίους ρτιη. ν5. 5 ΜΟΛΠΑΙΟ ᾧ, μολπὰς Ἡοσπη. 
ΠΑΡΘΕΝΟΙΟ Ὁ, ΠΑΡΘΕΝΟΝ ἅ. ν5. 6 ΟΙΘΑΘΟΒΟΥΟΘΟΟΜΟΑΛΓῸΝ υ, οὐ 
ϑάσσον ; οὐκ ἄμολγον Ηουτη. ν8. 8 ἘΠΕΠΙΠΕΤΕΛΙΑΛΜΩΔΕΟΘ ᾧ, ἐπείγετ᾽ 

ὧτ ῶι 
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εἶα ὁμωίδες Ἡουη. ργὸ ΔΙΑ βογίαββθ ἄρα Ἰοροηάσμι. γ8. 9 ΞΕΙΟΤΟΙΟῚ 
Ὁ. ξεστοῖσι Βυγρθ5. ν8. 11 οἱ 12 Ππαθοῖ ὅθΠ0]. Ἐπιν. ΟΥ. 1878: ᾿4πολ- 
λωνίων] τῶν ἀπόλον, ὩΣ ὡς ἐν τῷ Φαέϑοντι φησίν ὙΠ ΌΞΒ βφοτός᾽. 
1ἰΐθτη δίδου. ΑΙ ὙΤῚ Σ αἰ πο ἀρ εν τ “ρο!ηιθηι ριίαηί ὡς 
ἀπολλύντα τὰ ξῴα --- αἱ Βιινίρίαος ἴῃ ῬΠμαοιποηίε ἣ ὦ ---- βροτός". ν8. 11] 
καλλιφεγγὶὲς χρυσοφεγγὲς ΜδοῖοΡ. ἢλι"] ἴλιον ΠΌΠΟΙ. ἘΠ ὙΒ5. ἘΣ 
ΚΑΙΤΌΝΔ ὃ, καὶ τοῦδ᾽ 6101. Ἐπι., ὅϑεν σ᾽ Μδοῦοῦ. ΛΠΟΛΛΩΝ 
ΔΕΝΒΡΟΤΟΙΟΟΡΘΟΟΚΑΔΗ Ὁ, ᾿ἀπόλλων εἰκότως (5Ϊο οοαᾶ. γ΄ οῃ. 471, 
᾿ἡπόλλων οὕτως εἰ 81.) κλήξῃ βφοτός (χλήξει βοοτῶς εοα. Υ ῃ. 4“) 
6101. Επι:., ᾿Δπόλλων᾽ ἐμφανῶς κλήζει βροτός Μδοτοῦ., ᾿“πόλλων δ᾽ 
εἰκότως κλήξει. βροτοῖς ἩυτηδμητιΒ ΕΊΩΤΟΙ: Ὁ. Ρ. 130. Ῥτὸ ̓Ἄπόλλων 
δ᾽ ἐν ἐονίαββο ᾿“πόλλω σ᾽ ἐν Ἰ6ρ.. ν5. 15 ΕἸΔΟΜΕΝ οοᾷ., ἀείδομεν 1)0- 
Ῥγᾶθιβ. νβ. 16 αὔτη ΠΑΡΘΈΝΟΝ δὴ ΠΑΡΘΕΝΟΙΟ ὁοάοχ ΠΑΡ ους 
ἀιθίπιη. ν8. 18 ΝΎΜΦΙΑΟ... ὃ, ΝΥΜΦΙΑΟφλ ἡ, νυμφεῖ᾽ ὀφείλω 
Ηδυτη. νβ. 30 ΝΕΟΖΥΓΙΌΤΩ οοᾶ., μονόξυγι σῷ Ἠουτι. γνβ. 3] ΚΡΥ 
ΠΤΕΙΟ ὃ, ΔΑΎΩΝ ἡ. νβ. 32 ΓΕΝΕᾺΝ οοά, ,) γένναν Ἠόυτη. γ8. 28 
ΑΓΌΝΜΕΙΠΑΝ ὃ, ΔΙΟΝΥΟΟΝ ἢ, ἃ τὸν μέγαν Ηδυιπαπηιι, ὃ δᾶ νυμ- 
φεῖα γο θυ ἢΒ. 5. 94 ΝΥΜΦΕΎΕΤΑΙ ὁ, νυμφεύετε Ἤθιτι. ν8. 96 
ΑΟΤΕΡΩΤΟΙΟΙΡ, ἀστερωποῖσιν Ἡδιτῆ, ΔΟΜΟΙΘΙ οοα; », δόμοισιν ΒΟΙΊΡΒΙ. 
ΧΡΥΟΕΩΝ ὕ, χθυσέοις στη. ν8. 26 ΑΡΧΒΟΝ οοά. ἀρχόν Ἡτη. γϑ5. 
97 ΜΑΚΆΡΩΝ ἡ, ὦ μάχαρ ὦ ἤδη. ΒΑΟΙΔΕΥΟ Ἵ βασιλέως γι. 
ΟΥΤ ὁ, ἔτ᾽ Ἡόοστη. ΟΑΒΟΟ ", ὄλβον Ἡοχτη. νϑ58. 38 ΤΗΔΕΎΕΙΟ ἃ, παὶ 
ἈΒΥΟΒΙΟ ", κηδεύσεις Ηογπι. ν5. 39 ΑΘΑΝΆΤΟΝ Ἃ ΑΘΑΝΑΤΟΙΟ λ. 
γ8. ὃ] ὙΜΝΗΟΕΨΑΙ ὑ, ὙΜΝΉΟΘΩΝ ἡ, ὑμνήσῃ Ἠοῦῖη. νβ8. 88 ἄνωχϑι) 
ΑΝΟΧΘΙῚ οοᾷ. κατὰ στόμα] 510 ὃ, ΚΑΙΛΕῚ , κατὰ στέγας οἷ. Τέαιι. ν8. 
324 ΚΑΝΚΥΜΩΟΑΟΘΑΙΛ. ΜΟΙῸ Φ, καὶ “ἀμ δεύνιωκδε δόμους Ἡτη. 

να. 86 ΑΦΗΟΤΙΟΌΦΡΟΩΝ ὃ, ἀφ᾽ ἧς τὸ σῶφρον Τοχπι., τηᾶ}81 οατῃ Βα - 

ΘΘΒ510 ΤΊ τὴ ΤῊ τηπίδγο. ΠΛΟΛΝΟΑΡΧΕΤ., . ὃ, πᾶς ἂν ἄρχεσϑαι ϑέλοι 
ἩΥτ. γ5. 37 π|οιεῖσϑαι] ἩοΥμ.. γ8. 38 ΠΡΟΟΘΈΛΘΙΝ ὁο4,, προσέλϑη 
Το τη., δη οαπῃ Βοίδϊο προσελϑεῖν 166... ὁ ν5. 89 ΠΑΤῈΡ ὁο4. τὰ Ῥέν, 
ΔΕΟΠΟΤᾺ τη. 560. βΈΡγα βουρίπμη, πᾶτορ ΟΟΙΤΟΧΙ. ἔστρεψ' Βιυυρο- 

5115, ΕΟΤΡΕΦΑ οοά. ν5. 40 ΖΩΘῊ οοά,, σώξεις Βιιτρο5.. σώξῃ Ηουτη. 
ΘΗΡΑΥΟΜΕΤΑ ὃ, ΤΙΗΡΑΥΟΜΕΗΑ ἢ, ϑηδρυβμοιλθο Βθυῦροβ. νβ. 4] 
ἘΞΑΜΕΙΒΕΤΕ δα , ἐξαμείβεται ῬΘΙΚΙΚοΥ. ν5. 42 ΚΑΤΑΙΝΟΥ οοά,, 
καπνοῦ ἨΠοηη. Νῶρ υς, ἩΘΣ λιγνὺς Ηρα, ὈΤΕΓΗΟΘ δὲ ὈΠῸΣ 

ν8. 48 προσϑεὶς] ΠΡΟΘΘΕΙΌΒΙΟ ἢ. νϑ. 44 ἘΝΔΟΘΕΝΚΑΠΝΟΥ ", 
ἘΝΑΦΝΑΙΘΊΠΟΥ ᾧ, ἔνδον αἰϑάλου Ἡ οὐ. ν5. 45. ΕΘ οοᾶ., ξσιϑ᾽ Ἠρὰ 

κου. νβ. 47 ΗΔΙΟΤΟΙΟΙΝ Ὁ, ΛΙΟΙΟΙΟΙΝ ἢ. ν5. 60 ΤΑΥΤΉΘΡΗΟΘΕ 

ΚΑΝΠΟΤ ΟΥ̓ΟΈΧΒΕΙ Κ,, ῬΑΠΑΙΘΡΗΟΒΚΑΝΠΩΤΟΥΘΟΔΟΙ. ἢ, ταῦτ᾽ αἴϑρη 

τ᾽ ἀκάπνωτοί .8᾽ ᾿ὅδοί Ἡδέαι , πάτερ ἤϑρησα κἀντώπησ᾽ ὁδῷ ΒουμῖιιΒ. 
ν5. 58 ΒΠΈΤΙΟΙ ν, ἐπεί τοι ἸθοΚΊζον. ν5. 564 ΜΠ ΑΧΙΣ ̓ μων δῖ θῇ, μέγαν 
χειμῶν᾽ ἄγειν Ἰουτη. νβ. 86 ΕἸΗΡΙΣΙΠ ἡ, τ᾽ εἴητ᾽ Βοἰκίκον. ν5. 67 Γονί. 
ποῦ πόδα Ἰορ. ν5. ὃ9 ΤΙΝΑΘῈΕΡ ", τίν᾽ αἰϑέρ᾽ Τοτπι., ἀν᾽ αἰϑέρ᾽ 

ΒΟΙΡ51. ν8. 60 ἘΞΞΑΜΑΎΡΘΟΟ οοά. ᾿ϊξαμαυρωϑῶ Ποῖ. νβ5. 68 ΚΡΥ 
ΦΕΟΝ οοᾶ,, κρυφαῖος ἸΤοΙ. ν5. 64 ΚΡ ΑΥ̓ΝΙΔΙΤ ἢ, ΚΕΡΛΥΝΙΑΥ͂ ἢ, 
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κεραύνιοί τ᾽ Ηρτηι. νβ. 65 ΤΑΛΙΟΥ "", ϑ᾽ “Ἵ“λίου Ήγ)., ἃ τ΄ Δελίου Ὁ 

ΟΥ̓ Ά. 68 πατρὸς ἔϑι] ἔουί. πρύσιϑι 6... 66 πρύσπεσε ΟΡ} Ρυΐο. ν5. 
69 ΓΟΝΥΤΑΙΟΦΑΡΔΟ ὁ, γόνυ κως σφαγὰς ΠῸουηι., ἢ γονυπετὴς σφα- 
γὰς Ἰὸρ. ν5. 70 ΟἸΚΤῚ ἊΙ οο., οἰκτρά τ᾽ Πόττη. , οἰκτρᾶς, ΒοΙ58. ν8. 72 
ἩΚΟΥῸ ΔΠΆΑΡΧΛΑΟ ᾿. ΗΚΟΥΟΔΈ ΑΡΧΑΟ ἡ, ἠκούσατ᾽ ἀρχὰς ---: Το, 
[ουίαββο ἤκουσ᾽ ἀπαρχὰς (5᾽η6 Ἰα οντορ ΟΠ) ῬΥΔΟΙῸΥ ομάπιη. Ψ8. 7ά 
ἴαἰεἶο ΚΑ Πεονὰ5 ΒαρΡ] ον ΒΟΚΙΚου,, ᾿ἰΐθμι ν58. 75 [ὀμματων. 
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διδὴν δὲ τ ΡΥ Υς ς ἀγαῦβον 
τόξον κρανείας γυμνάσιά τ᾽ οἰχοίατο. 

ΡΙαι. Μον. Ρ. 608 Εὶ: ἀλλὰ δέδια πάλιν μὴ συνεκβάλωμεν τῷ λυ- 
ποῦντι τὴν μνήμην ὥσπερ, ἡ Κλυμένη λέγουσα “ μισῶ δ᾽ εὐάγκαλον 
τόξον --- οἰχοίατο᾽. ν5. 1 ἀγκύλον γγτο εὐάγκαλον 5Βουῖρβὶ οὐ Ἰδουμδμ) 
ἰηἀϊοανὶ. νϑ. 3 οἴχοιτο δα θαίαν δηΐθ 1) 1} υτιη. 

189 
φίλος δέ μοι 

ἄλουτος ἐν φάραγξι σήπεται νέχυς. 
ΡΙαι. Μον. ρ. 665 Ο: πολλοὶ γὰρ οὔτε καίουσιν οὔτε κατορύττου- 

σιν" ἀλλ᾽ ἐῶσι περιφράξαντες ὥστε ὁρᾶσϑαι τοὺς νεχροὺς ἀσήπτους 

ἀεί. τὴν Εὐριπίδου Κλυμένην ἐλέγχοντας ἐπὶ τοῦ Φαέϑοντος εἰποῦσαν 
« φίλος --- νέκυς". ν5. 3 ἀλλ᾽ οὗτος 101], ἄλουτος ΜαΒρΥ. 

184 

ψυκτήρια 
δένδρεα φίλοισιν ὠλέναισι λέξεται. 

ΑἸ. ΧΕ. δ0ὃ 1) 46 ν. ψυχτήρια ὧδ Ανδαεὶῃ ἔν. 149): Εἰὐριπί- 
δης Φαέϑοντι ̓  ψυχτήρια --- λέξεται. 2 δένδρεα] δένδρων 1)ο- 
Ὀγᾶθαβ Αάν. 3 ρΡ. 886. φίλοισιν ΑΒ, τράβκεω ῬΎΥΓ,.. λέξεται] δέξεται 
Οαϑδαθομαβ. Ῥοθίδο νουθὰ πιρη δάμη οιηθηάαία ρυίο. 1)6 Ἰοοοὸ πὶ 
ῬΠδΘίο  ἐἰβ. ΘουΡιιβ 56 Ιδίαν., να]ρὸ Πᾶθο Τἰ6]] οτιηίαν; ΜοΊη ΟΪς]Ὸ 
(ἔἄχουο. ἴῃ Αἰ. βρ66. 1 ρΡ. 87) 5ὅ0115 νουῦθα ν᾽ ἀθηίαν, ἼΘΙ Ομ ἔθ ὴ 
αὖ μ6. ΡΥ θα] βυμη ἴον ἰῃμθαΐ οὐ θβίδῃτ!8: οομηραναί Ον. λοι. 2, 76 
δὲ νβ. 1 [οὐ] ψυχτήρια Βου]θοπάπμι οομὶοϊί. 

ΦΙΛΔΟΚΠΤΉΤῊΗΣ 

ΕΆΡα]ὰ βόθηδθ ΘΟ 1588 ϑϑὲ οἰ γηὴρ. 87,1: οἵ, Αὐρτη. ἔπιν, Δ 6ά. 
Δ]]αὔπιη Ρ. 865. ΕπιυρΊ θυ βθοπίαβ ἀγδιηδί5. ἀΥριπηθηΐπτη Δα ππη γαῖ 
Ηγνρίμα5 ἴα}. 102: Ρλϊοςίοίος Ῥοθαηί8 οἱ ΠΖ)θηιογαβ5αθ ΚΠμι5 στιν τη τῊ- 
ϑέία ΤΘηιο 68586ί, οοἰμθθ) οἴμιδ ρϑάθηι ρ}ογι551.., χιίθην 867 ρεηίθην {Πι0 
ηιϊδοναΐ Ἰγαία οἱ ο" τὰ χιίῖα 5οῖιι8 ργαξίο7 σοί6 705 αἰιϑιι5 {μ| Π67 οἱ ρχγαηὶ 
οογδίγμογο, οἰ. πμηναγίίηιν σΟΥ̓Ριι5. δδί δαιϑδίμηι οἰ αὐ Ἰηιηιογ αϊαίοηι {γα- 

αμην. οὐ τὰ ϑοημοβοίμηι ΠΟΥ Οτιἶο5. δα8 βαρία5 αἰϊνίηαδ οἱ αογανῖ. 56( 
οἰην Αοἤῖυϊ δα υἱιἴγ,676 δίγεηγι ΟΟΟγ Θηι {6776 πι011 ροδδοηί, {581 ΑΙ) αῊ! ΘΉ1710 - 
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ηἷβ γϑρὶβ ἐπ Πρηῖρο δα ροδίίι8. ὁδί Οιι)) βαρτ 5 αἰἴυϊγιῖδ. φιοηι δα ροδίζιηι ρα- 

5(07 Το ρὶς Αοἰογῖδ γιοηιΐιθ Τρβϊηιαοίιι5 ])ο]ορίοηῖξ Πίμι5 5) ηιίγίυϊί. φιῖνιιδ 

μοδίοα γεβροηϑδιίηι ὁδί δῖηι ΠΥ Ομ 5 δαρί5. ΤΡοΐαηι σαρὶ ΠΟΉ ρο886. {μῆς 

Αφαπιοηιηον 586 ηι οἱ Π)]οηιθάθηι δαί» αίογ65. ααἱ Θιίηι Ἠιῖ511. φψιΐ ρθ7- 

Ξπαδογιηί μἰ ἴῃ σγαίϊαηι γϑαγ δἰ οἱ αὐ οαριιρηαπάαηι ΤΥοϊαηι ατιαϊο 586, 

διηιψμο δθοιι διιδέμογιηί. ΑΙΘΒΟΒΎ παρ᾽ 415. ΟΡ ΠΟ 0115 ἰγαροθαϊαβ 
ΦΟΡΠΟΙΪΠ65 ἰπΐου 56. οοιηραταί 1)10 ΟἾγγ5. οτδί, 52, ἀπ46 απδ0 δά 
Ευαὶρι ἀθαπι [αθυ]απι οοσποβοοπάδμηι [δοϊαηΐ ἈΡΡΟΜΒΙΠηι8. 5 6 οἐ7: ὃ 
χορὸς αὐτῷ (Α βομγ!αιη ̓ ἀἰοῖο) παφαιτήσεως. ὥσπερ ὁ τοῦ Εὐριπίδου. 
οὐδὲν ἐδεήϑη᾽ ἄμφω γὰρ ἐχ τῶν “ημνίων ἐποίησαν τὸν χορόν. ἀλλ᾽ 
ὁ μὲν Εὐριπίδης εὐϑὺς ἀπολογουμένους πεποίηκε περὶ τῆς πρότερον 
ἀμελείας, ὅτι δὴ ((. δια) τοσούτων ἐτῶν οὔτε προσέλϑοιεν πρὸς τὸν Φι- 
λοκτήτην οὔτε βοηϑήσειαν οὐδὲν αὐτῷ. 5. 8: ὁ Εὐριπίδης τὸν Ἕκτορα 
εἰσάγει ἕνα “Ἰημνίων ὡς γνώριμον τῷ Φιλοκτήτῃ προσιόντα καὶ πολ- 
λάκις συμβεβληκότα. 5.11: ἥ τὲ τοῦ Εὐριπίδου σύνεσις καὶ περὶ πάντα 

ἐπιμέλεια ; ὥστε μήτε ἀπίϑανόν τι καὶ παρημελημένον ἐᾶσαι μήτε ἁπλῶς 
τοῖς πρόγμασι χρῆσϑαι. ἀλλὰ μετὰ πάσης ἐν τῷ εἰπεῖν δυνάμεως. 
ὥσπερ ἀντίστροφός, ἐστι τῇ τοῦ Αἰσχύλου (ἁπλότητι δα Τὺ 61 511π|5). 
πολιτικωτάτη χαὶ δητορικωτάτη οὐσα καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσι πλείστην 

ὠφέλειαν. παρασχεῖν δυναμένη. εὐϑὺς γοῦν πεποίηται προλογίξων αὐ- 
τῷ ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ ἄλλα τὲ ἐνθυμήματα πολιτικὰ στρέφων ἐν ἑαυτῷ 
καὶ πρῶτόν ΤΣ διαπορῶν ὑπὲρ αὑτοῦ, μὴ ἄρα δοκῇ μὲν τοῖς πολλοῖς 
σοφός τις εἶναι καὶ διαφέρων τὴν σύνεσιν. ῃ͵ δὲ τοὐναντίον. 512: 
ἐξὸν γὰρ αὐτῷ ἀλύπως καὶ ἀπραγμόνως ἜΣ ὁ δὲ ἑκὼν ἀεὶ ἐν πράγ- 
μασι καὶ κινδύνοις γίγνεται. τούτου δὲ φησὶν αἴτιον εἶναι τὴν τῶν 
εὐφυῶν καὶ γενναίων ἀνδρῶν φιλοτιμίαν. δύξης γὰρ ἀγαϑῆς ἐφιέμενοι 
καὶ τοῦ εὐκλεεῖς παρὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις εἶναι μεγίστους καὶ χαλεπω- 
τάτους ἑκόντες πόνους ὑφίστανται. «οὐδὲν --- ἔφυ’ (ἐν. 786, 1) ἔπειτα 
σαφῶς καὶ ἀκριβῶς δηλοῖ τὴν τοῦ δράματος ὑπόϑεσιν καὶ οὗ ἕνεκεν 
ἐλήλυϑεν εἰς τὴν “ἤμνον. δ 19, φησί τε ὑπὸ τῆς ̓ Δϑηνᾶς ἠλλοιῶσϑαι, 
ὥστε ἐντυχόντα τῷ Φιλοκτήτῃ μὴ γνωσϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ τος φησί τε 
πρεσβείαν μέλλειν παρὰ τῶν Τρώων ἀφικνεῖσϑαι πρὸς τὸν Φιλοκτήτην 
δεησομένην αὑτόν τε καὶ τὰ ὅπλα ἐκείνοις παρασχεῖν ἐπὶ τῇ τῆς Τροίας 
βασιλείᾳ. ποικιλώτερον τὸ δρᾶμα κατασκευάζων καὶ ἀνευρίσκων λόγων 
ἀφορμας, καϑ' ἃς εἰς τὰ ἐναντία ἐπιχειρῶν εὐπορώτατος καὶ παρ᾽ ὄντιν- 
οὖν ἱκανώτατος φαίνεται. 5 14: οὐ μόνον δὲ πεποίηκε τὸν Ὀδυσσέα 

παραγινόμενον . ἀλλὰ μετὰ τοῦ Διομήδους -τ- καὶ τὸ ὅλον ὡς ἔφην: 

δι᾿ ὅλου τοῦ μὰ ὦ πλείστην μὲν ἐν τοῖς πράγμασι σύνεσιν καὶ πι- 
ϑανότητα ἐπιδείκνυται. ἀμήχανον. δὲ καὶ ϑαυμαστὴν ἐν τοῖς λόγοις 

δύναμιν; καὶ τά τὲ ἰαμβεῖα σαφῶς καὶ κατὰ φύσιν καὶ πολιτικῶς 
ἔχοντα καὶ τὰ μέλη οὐ μόνον ἡδονήν. ἀλλὰ καὶ πολλὴν πρὸς ἀρετὴν 

Ἔ) Τιοροθαθιν Τλίμιαοϊιις ΠοΙορ)ιογιῖς Μ 5, οοννοχὶῖν ΜοΙποϊε5. ΛΔ]. 
ΑἸοχ. ν. 74. Ἡγρῖπο ἀϊοοπάιιη {556 ραδέογ γομ ἰρἠϊριαον )οϊορίοηῖδ ΜΠ 
ποηιΐηθ Αεἰον οἷ, ΒΟ πο  ἀθυν ίητια. ῬΠ110]. 4 ν. θδ8, 



ΦΙΛΟΚΤΎΠΤΙΗΣ 483 

παράκλησιν. Αἀάο οἰπβάοιι Ἰ)Ἰοι 5 ΟΠ ιν γβοβί. οὐαί. 89 ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
ἘΣΤῚ ΔῈ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ᾿πβου ρέϑπι χάδι ἸΠ ΟΡΎ Δ ΠῚ 5110] ΟἸ ΤΏΙ. 

ΘΔ. (φοβοῦμαι μή στοτὲ “μάτην κατ᾽ ἐμοῦ φανῶσι, ταύτην οὗ σύμ- 

μ(ιαχοι τὴν δόξαν εἰληφότες ὡς ἀρίστου δὴ καὶ σοφωτάτου τῶν Ῥλλή- 
νων. καίτοι ποία τις ἡ τοιαύτη σοφία καὶ φρόνησις. δι᾿ ἥν τις ἀναγ- 
κάξεται πλείω τῶν ἄλλων πονεῖν ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας καὶ νίκης. 
ἐξὸ ον ἕνα τοῦ πλήϑους δοκοῦντα μηδενὸς ἔλαττον ἐν τούτοις ἔχειν τῶν 
ἀρίστων : ἀλλὰ γάρ ἴσως χαλεπὸν εὑρεῖν οὕτω μεγαλόφρον χαὶ φιλότι- 
μον ὁτιοῦν ὡς ἀνὴρ πέφυκεν. τοὺς γὰρ φανεροὺς καὶ πλειόνων ἅπτε- 
σϑαι τολμῶντας σχεδὸν τούτους ὅπαντας ϑαυμάξομεν καὶ τῷ ὄντι ἄν- 
ὅδρας ἡγούμεϑα. 9. ὑφ᾽ ἧς φιλοτιμίας καγὼ προάγομαι πλεῖστα πράγ- 
ματα ἔχειν καὶ ζῆν ἐπιπόνως παρ ὁντινοῦν. ἀεί τινὰ προσδεχόμενος 
καινὸν κίνδυνον. ὀκνῶν διαφϑεῖραι. τὴν ἐπὶ τοῖς ἔμπροσϑε γεγονόσιν 
εὔχλειαν. νῦν οὖν κατὰ πρᾶξιν πάνυ ἐπισφαλὴ καὶ χαλεπὴν δεῦρο 
ἐλήλυϑα εἰς “Δῆμνον. ὅπως Φιλοκτήτην καὶ τὰ Ἡρακλέους τόξα κομί- 
ζοιμι τοῖς συμμάχοις. ὁ γὰρ δὴ μαντικώτατος Φρυγῶν᾽ Ἕλενος ὁ Πριά. 
μου κατεμήνυσεν ὅτε ἔτυχεν αἰχμάλωτος ληφϑείς, ἄνευ τούτων μήποτ᾽ 
ἂν ἁλῶναι τὴν πόλιν. ὃ, πρὸς μὲν δὴ τοὺς βασιλέας οὐχ ὡμολόγησα 
τὴν πρᾶξιν ἐπιστάμενος τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἔχϑραν. ὦ γε αὐτὸς αἴτιος 
ἐγενόμην καταλειφϑῆναι ὅτε δὴ χϑεὶς ἔτυχεν ὑπὸ χαλεπῆς καὶ ἀνιάτου 
ἐχίδνης. οὐκ ἂν οὖν μην οὐδὲ πειϑὼ τοιαύτην ἐξευρεῖν. ὑφ᾽ ἧς, ἄν 
ποτὲ ἐκεῖνος ἐμοὶ πράως ἔσχεν. ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀποϑανεῖσϑαι ἤμην ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. ὕστερον δὲ τῆς ᾿4ϑηνᾶς μοι παρακελευσαμένης καϑ' ὕπνους. 
ὥσπερ εἴωϑε. ϑαρροῦντα ἐπὶ τὸν ἄνδρα ἱ ἰέναι" αὐτὴ γὰρ ἀλλάξειν μου 
τὸ εἶδος καὶ τὴν φωνήν. ὥστε λαϑεῖν αὐτῷ ξυγγενόμενον" οὕτω δὴ 
ἀφῖγμαι ϑαρρήσας. 4. πυνϑάνομαι δὲ καὶ παρὰ τῶν “Ῥρυγῶν πρέ- 
σβεις ἀπεστάλϑαι κρύφα. ἐάν πως δύνωνται τὸν Φιλοχτήτην πείσαντες 
δώροις ὃ ἅμα χαὶ διὰ τὴν ἔχϑραν τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀναλαβεῖν εἰς τὴν πό- 
λιν αὐτὸν καὶ τὰ τόξα. τοιούτου προκειμένου ἄϑλου πῶς οὐ πανταχῇ 
ἄνδρα γίγνεσϑαι δεῖ πρόϑυμον : ὡς διαμαρτόντι τῆς πράξεως ταύτης 
πάντα τὰ πρότερον εἰργασμένα μάτην πεπονῆσϑαι ἔοικεν. 8. παπαί: 
πρόσεισιν ὃ ἀνήρ. αὐτὸς ὅδε ὁ Ποίαντος παῖς. οὐκ ἄδηλος τῆς ξυμφο- 
ρᾶς. μόλις καὶ χαλεπῶς προβαίνων. ΠῚ τοῦ χαλεποῦ καὶ δεινοῦ ὁρά- 
ματος οὕτως. τό τε γὰρ εἶδος ὑπὸ τῆς νόσου φοβερὸν ἢ ἥ τε στολὴ ἀή- 
ἅἍϑης- δοραὶ ϑηρίων καλύπτουσιν αὐτόν. ἀλλὰ σὺ ἄμυνον. ὦ δέσποινα 
᾿4ϑηνᾶ, καὶ μὴ μάτην φανῇς ἡμῖν ὑποσχομένη τὴν σωτηρίαν. 6. ΦΙΖ. 
τί δὴ βουλόμενος ὅστις εἰ ποτὲ σὺ ἢ τίνα τόλμαν λαβών. πότερον ἀρ- 
παγῆς χάριν ἥκεις ἐπὶ τήνδε τὴν ἄπορον στέγην ῇ κατάσκοπος τῆς 
ἡμετέρας δυστυχίας: ΟΖ. οὔτι γε ὁρᾷς ἄνδρα ὑβριστήν. ΦΙΔΖ. οὐ ̓ μὴν 
εἰωϑώς γε πρότερον δεῦρο ἢ ἥκεις. 04. οὐ γὰρ εἰωϑώς" εἴη δὲ νῦν ἐν 
καιρῷ ἀφῖχϑαι. ΦΙΖ. πολλὴν ἔοικας ἀλογίαν φράζειν τῆς δεῦρο ὁδοῦ. 
ΟΖ. εὖ τοίνυν ἴσϑι. οὐ χωρὶς αἰτίας μὲ ἥκοντα καὶ σοίγε οὐκ ἀλλό- 
τοιον φανησόμενον. 1. ΦΙΖ. πόϑεν δή: τοῦτο γὰρ πρῶτον εἰκός μὲ 
εἰδέναι. Ο Δ. ἀλλ᾽ εἰμὶ ᾿4ργεῖος τῶν ἐπὶ Τροίαν πλευσάντων. ΦΙΖ. 
πόϑεν ; εἰπὲ πάλιν. ὡς εἰδὼ σαφέστερον. ΟΖ. οὐκοῦν ἔτι δεύτερον 
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ἀκούεις" τῶν ἐπ᾽ Ἴλιον στρατευσάντων ᾿ἡχαιῶν εἶναι φημί. Φ]1.. χκα- 

λῶς δῆτα ἔφησϑα ἐμὸς εἶναι φίλος. ὁπότε γὲ τῶν ἐμοὶ πολεμιωτάτων 
᾿Ζργείων πέφυκας. τούτων δὴ τῆς ἀδικίας αὐτίκα μάλα σὺ ὑφέξεις 

δίκην. ΟΖ. αλλ᾽ ὡ πρὸς ϑεῶν. ἐπίσχες ἀφεῖναι τὸ βέλος. ΦΙ Δ. οὐ 
δυνατόν. εἴπερ Ἕλλην ὧν τυγχάνεις - τὸ μὴ ἀπολωλέναι. σε ἐν τῇδε τῇ 
ἡμέρᾳ. 8. ΟΖ. ἀλλὰ πέπονϑα 7ὲ ὑπ᾽ αὐτῶν τοιαῦτα ἐξ ὧν δικαίως σοὶ 
μὲν ἂν φίλος εἴην. ἐκείνων δὲ ἐχϑροός. ΦΙΖ. καὶ τί δὴ τοῦτό ἐστιν ὃ 
πέπονθας οὕτω χαλεπόν : ΘΑ͂. φυγάδα μὲ ἤλασεν ἐκ τοῦ στρατοῦ 
Ὀδυσσεύς. ΦΙΔΑ. τί δὲ ἔδρας ἐφ᾽ ὅτῳ τῆσδε τῆς δίκης ἐ ἔτυχες: ΘΝ, 
οἰμαΐ σε γινώσκειν τὸν Ναυπλίου παῖδα ,“Παλαμήδην᾽ οὐδὲ γὰρ τῶν 
ἐπιτυχόντων οὐδὲ ὀλίγου ἄξιος συνέπλει οὔτε τῷ στρατῷ οὔτε τοῖς ἣγε- 
μόσιν. τὸν δὴ τοιοῦτον ἄνδρα ὁ 0 κοινὸς τῶν Ἑλλήνων λυμεὼν διέφϑει- 
θεν. ΦΙΛ. πότερον ἐκ τοῦ φανεροῦ μάχῃ “κρατήσας 4) μετὰ δόλου 
τινός: 04. προδοσίαν ἐπενεγκὼν τοῦ στρατοῦ τοῖς Πριαμίδαις. ΦΙ,. 
ἣν δὲ κατ᾽ ἀλήϑειαν οὕτως ἔχον, ἢ πέπονϑε χατεψευσμένος: ΟΖ. πῶς 
δ᾽ ἂν δικαίως γένοιτο τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου γιγνομένων ὁτιοῦν; 9. ΦΙΑ͂. 
ὦ μηδενὸς ἀποσχόμενος τῶν χαλεπωτάτων. λόγῳ τε καὶ ἔργῳ παν- 
ουργότατε ἀνθρώπων Ὀδυσσεῦ. οἷον αὖ τοῦτον ἄνδρα ἀνήφηκχας. ὃς 
οὐδὲν ἧττον ὠφέλιμος ἣν τοῖς ξυμμάχοις ἥπερ οἰμαι σὺ τὰ κάλλιστα 
καὶ σοφώτατα ἀνευρίσκων καὶ συντιϑείς" ὥσπερ, ἀμέλει κἀμὲ ἐξέϑηκας 
ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας τὲ καὶ νίκης περιπεσόντα τῇδε τῆ ξυμφορᾷ, 
δεικνύντα τὸν Χρύσης βωμόν, οὗ ϑύσαντες κρατήσειν ἔμελλον. τῶν πο- 
λεμίων" εἰ δὲ μή. μάτην ἐγίγνετο ἡ στρατεία. ἀλλὰ τί δὴ σοὶ προσῆ- 
κον τῆς Παλαμήδους τύχης: 10. ΟΖ. εὺ ἤσθιε ὅτι ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχεί- 
νου φίλους ἤλϑε τὸ κακὸν καὶ πάντες ἀπολώλασιν ὅστις μὴ φυγεῖν 
ἠδυνήϑη. οὕτω δὴ “αγὼ τῆς παφοιχομένης νυκτὸς διαπλεύσας μόνος 
δεῦρο ἐσώϑην. σχεδὸν μὲν οὐν ἐν ὅσῃ ἔγωγε χρείᾳ καϑέστηκας αὐτός" 
εἰ δ᾽ οὖν ἔχεις τινὰ “μηχανήν. ξυμπροϑυμηϑεὶς ἡμῖν περὶ τὸν οἴκαδε 
ἀπόπλουν ἡμᾶς τε εὖ πεποιηκὼς ἔσῃ καὶ ἅμα ἄγγελον ἀποπέμψεις πρὸς 
τοὺς σεαυτοῦ οἴχαδε τῶν σοὶ παρόντων κακῶν. 1. ΦΙΔ. ἀλλ᾽ ὦ δύσ- 

τηνε: πρὸς τοιοῦτον ἕτερον ἥκεις ξύμμαχον αὐτόν τε ἄπορον καὶ 
ἔρημον φίλων ἐπὶ τῆσδε τῆς ἀκτῆς ἐρριμμένον, γλίσχρως καὶ μόλις ἀπὸ 
τῶνδε τῶν τόξων πορίζοντα καὶ τροφὴν καὶ ἐσθῆτα. ὡς ὃ ορᾷς. ἣ γὰρ 
ἣν ἡμῖν ἐσϑὴς πρότερον. ὑπὸ τοῦ χρόνου ἀνάλωται. εἰ δὲ δὴ τοῦδ᾽ 
ἐϑελήσεις κοινωνεῖν τοῦ βίου μεϑ' ἡμῶν ἐνθάδε, ἕως ἂν ἑτέρα σοι 
παραπέσῃ σωτηρία ποϑέν. οὐκ ἂν φϑονοῖμεν. δυσχερῆ γε μὴν τἄνδον 
ὁράματα, ώ ξένε, τελαμῶνές τε ἕλκους ἀνάπλεοι καὶ ἄλλα σημεῖα τῆς 
νόσου" αὐτός τε οὐχ ἡδὺς ξυγγενέσϑαι ὅταν ἡ ὀδύνη προσπέσῃ. καί- 
τοι λελώφηπε τῷ χρόνῳ τὸ πολὺ τῆς νόσου" κατ᾽ ἀρχὰς δ᾽ οὐδαμῶς 
ἀνεχτὸς ἢν. 

Πδπο ραγαρῃγαβῖη Βούμπι5. οἱ 8111 π νουθτιϑ τοάοροχιηί, 4] 
ΕΥῚΓῚ ογαπῦ οοηδίιδ; 5644.ῳ ΠΟΠΏΠΠ115 ἴῃ ἸοοΙθ. οὰ ΡΥΟθΑΙΠ αἴθ 
4παάαμι Ρορίδο γρεῖνα, ο Ιϑτοπο ΟἹ Ὑϑοβίομιο ΟΟΠΠρ 5, εί 

56; ΟΖ. πολλήν γ᾽ ἔοικας ἀλογίαν φράξειν ὁδοῦ. 
5.17: ΦΙ,Λ. πόϑεν δέ; πρῶτον γὰρ τόδ᾽ εἰδέναι ϑέλω. 



ΦΙΛΔΛΟΙΚΓΗΤῊΗΣ Ἱδὃ 

1θ14.: 0.1.1. πόϑεν: λέγ᾽ αὖϑις, ἵνα ̓ μάϑω σαφέστερον. 
᾿θ1.: Φ.Ι.Ζ. οὐ δυνατόν. εἴπερ τυγχάνεις Βλλην γεγώς. 

τὸ μὴ ἀπολωλέναι σε τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 
5 8: ΦΙΖ. μάχῃ κρατήσας ἢ δόλου τινὸς μέτα: 

ἀοπίαιιο οχίσοπια νουθα: κατ᾽ ἀρχὸς δ᾽ οὐδαμῶς ἀνεχτὸς ἦν. Τύθι 
ΑἸ] ποῦ ν ΟΥ̓ΒῚ15 βῖπο ροοίδο δύ Τα]. πουηΐπο ὑγδάτο5 ὁχ πδὸ ἔθ α]ὰ 
γϑροίϊοβ. ὁ556. 110 η 5. ΡΥ ΡΠ δ᾽ ἀΟΘΟΥΉΤΙΣ (ν]ἀ9 ἤν. 788. 787 788). 
ἸοΒρ οῖ! δηῸ παρ ἴδηι Αν. Αἰ. 493: ποίας ποϑ᾽ ἁνὴρ λακίδας 
αἰτεῖται πέπλων: ἀλλ᾽ ἢ “Φιλοκτήτου τὰ τοῦ πτωχοῦ λέγεις: ἀ0Ὶ1 ὉΠ]. 
ν8. 424: εἰσήγαγε γὰρ τὸν (Φιλοκτήτην ἐν τῇ “ήμνῳ πενόμενον. 1ον- 

ἴα556. δπιῖπ|5 ἀλη β δαηῦ δοβρ. ἔν. 8 οἱ 482. 

180 

πῶς δ᾽ ἂν φρονοίην, ᾧ παρῆν ἀπραγμόνως 
ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριϑμημένῳ στρατοῦ 
ἴσον μετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχης: 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 844 Ὁ οῃι. ρΡ. οὐ ἴδ. ᾿.: καὶ τὸ ᾿ πῶς -- τύχης: 

Αὐἱϑίοί. Επι. Νῖο. 6, 9 Ὀ. 1143 ἃ ὃ: διὸ Εὐριπίδης " πῶς --- ἴσον με- 
τασχεῖν: (ν5. 1--ὃ) τοὺς γὰρ περισσοὺς καί τι πράσσοντας πλέον (᾿. 
786. 3). ΕΑΡα] αι ᾿πἀἸοαΐ 1)10 ΟἼν. 52, 12 οἱ 59,1 (ν146 βιρτα ρΡ. 482 
οἱ 483). ΜΠΧΙ5 βαηΐ γουθα, 48] προλογίζει ἰοβίθ Τ)͵1ο 6 ΟΠ γγϑοϑβί. 
»ἵ. 60]. ὅοΡ ἢ. ῬὨ1]. 1: καὶ παρὰ τούτῳ προλογίζει ὁ 0 Ὀδυσσεὺς χαϑὰ 
καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ" ἐχεῖνο μέντοι διαφέρει παρ ὅσον ὃ μὲν Εὐριπί- 
δης πάντα τῷ Ὀδυσσεῖ περιτίϑησιν. οὗτος δὲ τὸν Νεοπτόλεμον παρεισ- 
ἄγων διὰ τούτου οἰκονομεῖται. ν5. 3 ἠριϑμημένον ν. 1. ἴῃ Ασϊβίοί. 
στρατοῦ] στρατῶ ν.]. ἴῃ Αὐἱδίοί. ν5. ὃ ἔσον] ἔσων Αὐ]δίοίο 115 ΠΡ ον 17), 
ἴσου 1.". 

186 
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ" 
τοὺς γὰρ περισσοὺς καί τι πράσσοντας πλέον 
τιμῶμεν ἄνδρας τ᾽ ἐν πόλει νομίζομεν. 

γ8. 1 παρϑὺ Π1ο ΟἸν. 62, 12 (βαρνἃ Ρ- 482). γοβρίον Αὐὶ ἤδη. 
282: οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσϑ᾽ ὡς "Ηφακλῆς. Ὁ] ὅ.6Π0].: παρὰ τὰ 
ἐκ Φιλοκτήτου Εὐριπίδου " οὐδὲν --- ἔφυ’. ΡῬΙαΐ. Μον. Ρ. 119 1): οὐ- 
δὲν γὰρ οὕτω γαῦρον καὶ τραχὺ καὶ δύσαρχτον ὡς ἀνὴρ ἔφυ εὐπρα- 
γίας δοχούσης ἀντιλαμβανόμενος. ἩΘΕγΟΙ.. 1 Ρ. 805: γαῦρος αὐϑά- 

ὃ 
δης. σεμνός. μεγαλοπρεπής. ἢ μετέωρος. Εὐριπίδης Φιλοκτήτῃ (ἀρὶ 
φιλοχτίτῃ οοἄοχ, ἀδὶ ἴπ τηδυρῖπο εὖ δΔαβουρύαμι, 1. 6. Εὐριπίδης). γ8. 
2 οἱ 8 παῦοί ΒΈ0Ό. ΕἼον. 39, 16: τοῦ αὐτοῦ (5.. Εὐρ.) Φιλοκτήτῃ. 
“τοὺς γὰρ --- νομίζομεν ". ὀὐδεκμύδτ γ8. Ε οὔτ ν5. 3 οἱ ὃ ἀοοοί Π) 10 
ΟἿ». ὅ9,.1 (βαρτα Ρ. 488). Ταΐον ἦν. 786. οἱ 786 Ἰῃτονρ δι Ροθία θᾶ 
ἀπογθμη βϑηΐθηίίαπι γϑα1 Τ)1ο ΟἿ". 562, 12: τούτου δὲ φησὶν αἴτιον 
εἶναι κτέ., νἱᾶο ρΡ. 482. 
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181 
3 -»" . ΄ 3 ᾿" 2 ’ ῇ 

ὀκνῶ δὲ μοχϑῶν τῶν πρίν ἕχχξαι χαριν, 
2 2 » 

καὶ τοὺς παρόντας οὐκ ἐκόναμρνν πόνους. 
Ἁ » ΄ 

ΡΙαί. Μοῦ. Ρ. δ44 Ο 5. Ρ. οἱ ἔδ. π.: καὶ τὸ "ὀκνῶ -- - πονους. 

νβ. 1 το}. ΕἼον. 39, 16 5. Ἰϑιητη.: «ὀκνῶ -- χάριν. Ἡπΐπ5 ἔΆθα]Δ6 

Ο556 νούβιιβ ἀοοοῦ Ὁ ϊο ΟἸν. 589, 3: ὀχνῶν διαφϑεῖραι τὴν ἐπὶ τοῖς 
΄ ΄ "᾽ 

πρόσϑε γεγονόσιν ευλλειαν. 

188 
δύσμορφα μέντοι τἄνδον εἰσιδεῖν. ξένε. 

ῬΙα. Μοῦ. Ρ. 5914: ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡδὺ τὸ ϑέαμα. " δύσμορφὰ --- ξένε. 
γουβῖπη πτις γούμα Πι (ὐαἴαϊκον βθοιη Ἅππη 11ομῖ5. ΟΠ 5. νοῦθὰ 59,11: 
δυσχερῆ γε μὴν τἄνδον δράματα, ὦ ξένε. 

789 
ἅλις. ὦ βιοτά: πέραινε, πρίν τινα συντυχίαν 
ἢ κτεάτεσσιν ἐμοῖς ἢ σώματι τῶδε γενέσϑαι. 

5100. ΕἾου. 1930, 10: Εὐριπίδου Φιλοκτήτου. “ἅλις ---- γενέσϑαι ᾽. 

ΟἸοΥῚ ποίϑπι ΔΡΡομΙ οοἄοχ Ὑ᾽μά. νβ. 1 ἅλις] μόλις Α. τπὸχ ν8.1 
οἱ 3 συντυχία μὴ κτεανεσσιν Α. 

790 
φαγέδαιν᾽ ἀεί μου σάρκα ϑοινᾶται ποδός 

Αὐἱβιοῦ. Ῥοοί. ο. 32 Ρ. 1458 38, ν46 Αθϑβοι. ἔν". 249. 

79] 

μακάριος ὅστις εὐτυχῶν οἴκοι μένει" 
ἐν γῇ δ᾽ ὁ φόρτος, καὶ πάλιν ναυτίλλεται. 

Β.0Ρ». ΕἾον. 59, 18: Εὐριπίδου Φιλοκτήτῃ. “ μακάριος --- ναυτίλ- 
λεται᾽. ν5.1 τοροῦ 5100. ΕἾον. 89, 18. απ Ἰοπηαίο Εὐριπέδου ἐν 
Φιλοκτήτῃ - οἵη. [ἀὉ. τι. αἴοσε ΟἹοα. ΑἸοχ. δίγομι. ΝῚ ρ. 789. 

792 
ὁρᾶτε δ᾽ ὡς κἀν ϑεοῖσι κερδαίνειν καλόν, 
ϑαυμάξεται δ᾽ ὁ πλεῖστον ἐν ναοῖς ἔχων 
χρυσόν. τί δῆτα καὶ σὲ κωλύει [λαβεῖν] 
κέρδος. παρόν γὲ κἀξομοιοῦσϑαι, ϑεοῖς:; 

Πιρείηιι5. Μανί. ν 0]. 1 Ρ. 1584: ἐν Φιλοχτήτῃ (ρυδοοοάι ῬΏΥΙΧΙ 10- 
ο115} “ὁρῶτε ---- ϑεοῖς :᾽ ν5. 1 ὁρᾶτε δ᾽ ὅρα τόδ᾽ Βοιῖι». ν". 8 λα- 
βεῖν «ἀά τα 1 γΠΡανρΊαΒ. 

799 
τί δῆτα ϑάκοις μαντικοῖς ἐνήμενοι 
σαφῶς διόμνυσϑ' εἰδέναι τὰ δαιμόνων ; 
οὐ τῶνδε χειρώνακτες ἄνϑρωποι λόγων᾽ 
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ὕστις γὰρ αὐχεὶ ϑεῶν ἐπίστασϑαι πέρι. 
οὐδέν τι ἀτηκ οἷδεν ἢ πείϑειν λέγων. ὃ 

σἴ0. 100],.2.,.1,.2 Ρ». 4: Εὐριπίδου Φιλοκτήτῃ. “τί δῆτα --- λέ- 
γων᾽. νΒ.1 ϑώκοις 1101. ἀργικοῖς ΤΠ ν], μαντικοῖς βου ῖρ5ῖ. νβ. ὃ οὗ 
ΕΠ|ρνὶ, οὐ βουῖρβὶ. νϑ5. ὃ πεέϑει 1 νυ], πείθειν ΒΟΥΙΡΒ]. 

194 

λέξω δ᾽ ἐγώ, κἄν μου διαφϑείρας δοκῇ 
λόγους ὑποστὰς αὐτὸς ἠδικηκέναι" 
ἀλλ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ τἀμὰ μαϑήσῃ κλύων. 
ὁ δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν ἐμφανιεῖ σοι λέγων. 

Αὐϊβίοί. ΒΠποί. δα ΑἸοχ. ο. 19 Ρ. 1488} 12: χέχρηται δὲ καὶ Εὐ- 
ϑιπίδης ἐν Φιλοκτήτῃ τεχνικῶς τούτῳ τῷ εἴδει (προκαταλήψεις ἀ16 1) 
διὰ τοῦδε " λέξω -- λέγων᾽. Υ 8. ὃ μαϑήσῃ] πάντ᾽ εἴσει οἱ. Μοϊποκῖίι, 
ΔΠῚ ἃ118. νβ. 4 ἐμφανιεῖ σοι] ἐμφανῆ ϑήσει Τὰοο 55, ἐμφανιξέτω 
ῬΗΌρΡΚῖπΒ. 

9 

πατρὶς καλῶς πράσσουσα τὸν τυχόντ᾽ ἀεὶ 

μείξω τίϑησι. δυστυχοῦσα δ᾽ ἀσϑενῆ. 

στο". ΕἾον. 40,1: Εὐριπίδου (Φιλοκτήτῃ. ᾿ πατρὶς --- ἀσϑενῆ᾽. 
ν5.1 εὐτυχοῦντ᾽ Ερνῖ; ἐνοικοῦντ᾽ ΒΑΔ αμλι5, τυχόντ᾽ ΜΑΙ. νβ5. 3 
δυστυχοῦσα Β, δυστυχοῦντα οοἴογϊ ΠὈΥ]. 

190 
ὥσπερ δὲ ϑνητὸν χαὶ τὸ σῶμ᾽ ἡμῶν ἔφυ, 
οὕτω προσήκει μηδὲ τὴν ὀργὴν ἔχειν 
ἀϑάνατον ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. 

ΒιοὉ. ΕἾον. 90, 17: Εὐριπίδου Φιλοχτήτου. ᾿ ὥσπερ - ἐπίστα- 
ἕμὲ". οἵ. Ῥ αὐ δέὲ Ἐρίδῦ. 34: ϑνητοὺς γὰρ ὄντας ἀϑάνατον ὀργὴν 
ἔχειν. ὡς φασί τινες. οὐ προσήκει. απ ν 5. 8 οἵ. ὅοΡῇ. Οαα. Ν᾿. 589: 
οὔτ᾽ ἄλλος ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. Ἔσυν. ἔν. 901, 8: ἥτις ἀνδρὶ 
συντέτηκε σωφρονεῖν ἐπίσταται. 

191 

φεῦ. μήποτ᾽ εἴην ἄλλο πλὴν ϑεοῖς φίλος 
ὡς πᾶν ἀρεα κἂν βραδύνωσιν ὩΟΥΡΗΝΣ 

Οὐίοι ΕἾον. 8, 4}. 47, 10: ἔς τοῦ Φιλοκτήτου. “φεῦ -- χρόνῳ᾽ Ἷ 
τίου ΕἾον. ἩΜΩ͂Ν, 1 Ρ. δδ, 17: “φεῦ ---- χρόνῳ". νϑ5. 3 πάντ᾽ ἔχωσι 
ὁ04., πᾶν τελοῦσι 5ΟΥΊΡ51. 

708 

ἀπέπνευσεν αἰῶνα 
θυ οι. 1 Ρ. 180: αἰών ὃ βίος τῶν ἀνθρώπων --- Εὐριπίδης δὲ 
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Φιλοκτήτῃ (φιλοχτίτη οο4.}) αἰῶνα τὴν ψυχὴν λέγει " ἀπέπνευσεν 
αἰῶνα. 

19 
αἵρεῖς 

Ἠ Βγ ΟΝ. 1 Ρ. 169: οὐὐρεὐδὲ δοξάξεις (οἷο οοἄ.), ἡγῇ" Εὐριπίδης Φι- 
λοκτήτῃ (φιλοκτήτω οοα.). Αποοά. ΒΘΚΙς. Ρ. 859, 32 οὐ δι]Ἃδ5 : αἰρεῖς 
(αἱρεῖς δ.14.}" δοξάξεις, ἡγῇ. 

8500 
ἀκριβές 

ΠΟΡγ ΟΝ. 1 Ρ. 302: ἀχριβές: ἄκρον. Εὐριπίδης Φιλοκτήτῃ (φι- 
λοκτίτη οοα.). 

ΦΟΙΝΙΙ͂ 

Ἐπτρι ἄθαμῃ ἀγδηηᾶ ΤΘΒΡΙΟΙ᾿ ΑΥ. Δ6}Ν. 421, αα] ΕὐρΙάθα ᾿πἴθυ- 
τοραῃίριῃ ἔδοῖς : τὰ ποῖα τρύχη; --- τὰ τοῦ ἜΜΣ ΝΣ Φοίνικος: Αὐρὰ- 
ΤΠ ΘΏΓ] ΒΤ ΤΏ ᾿π ον. ΑΡΟΙ]]ο8. .8..15:-.8: Φοῖνιξ ὃ ᾿Δμύντορος --- 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐτυφλώϑη καταψευσαμένης φϑορὰν Φϑίας τῆς τοῦ 
πατρὸς παλλακίδος" Πηλεὺς δὲ αὐτὸν πρὸς Χείρωνα κομίσας ὑπ᾽ 
ἐκείνου ϑεραπευϑέντα τὰς ὄψεις βασιλέα κατέστησε ΖΔολόπων. ΟἿ 
᾿ρίξυ. γπῖο. πῆι. Ῥὰα]. 8, ὃ: ᾿Αλκιμέδη ξυνόμευνον ᾿Δμύντορα παι- 
δὸς ἐρύκει. Φοίνικος δ᾽ δδδλον παῦσαι χόλον γενέτου᾽ τ. κεῖνος δ᾽ 
αὖ δολίοις ψιϑυρίσμασιν ἤχϑετο κούρῳ. γε δ᾽ ἐς ὀφϑαλμοὺς λαμ- 
πάδα παιδολέτιν. ὅ'.5Π0]. Α 1]. 1, 458 (ἔσθι. 1. Ρ. 768, 11)», δ] Ργὸ 
τῇ πιϑόμην καὶ ἔρεξα Αὐϊοιοδοιοη οὐ πιϑόμην οὐδ᾽ ἔρξο ΒΟΥΡΊΡΒ1586 
ἀδάϊθαν: πρὸ δὲ αὐτοῦ Σωσιφάνης τὴν τοιαύτην εὔρε γραφήν: καὶ 
Εὐριπίδης δὲ ἀναμάρτητον εἰσάγει τὸν ἥρωα. ἐν τῷ Φοίνικι. Κ0Π0]. 
ΑΒ 11.1], 448: ἡ ἱστορία (Ρποοηῖςο 8) παρὰ τῷ ποιητῇ" παρὰ γὰρ τοῖς 
τραγικοῖς παραλλάσσει ἢ. ΒυΡΙΔοΙ ΤΉ Τ}] [οπίοιη ἱπάϊοανὶε Ηἱοτο- 
ΠΥΤΗϊ5. ἰθδίθ ὅδα1α. ν. ᾿Δναγυράσιος: τούτου (ἀδΘΙΠΟὨ 5 ΑΒ ΑΡΎΓΔ511) 
δέ τις ἐξέκοψε τὸ ἄλσος" ὁ δὲ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐπέμηνε τὴν παλλακήν, 
ἥτις μὴ͵ δυναμένη συμπεῖσαι τὸν παῖδα διέβαλεν ὡς ἀσελγῆ τῷ πατρί. 
ὃ δὲ ἐπήρωσεν αὐτὸν καὶ ἐγκατῳκοδόμησεν. ἐπὶ “τούτοις καὶ ὃ πατὴρ 
ἑαυτὸν ἀνήρτησεν ; ἡ δὲ παλλακὴ εἰς φρέαρ ἑαυτὴν ἔρ φεψεν. ἱστορεῖ δὲ 
Ἱερώνυμος ἐν τῷ περὶ τραγῳδοποίῶν, ἀπεικάξων τούτοις τὸν Εὐριπί- 
δου Φοίνικα. Εἱοά οι Βροοίαγο νἹ ἀοῦαν δου ρίον ΠΘΒΟΪΟ {π||8 ἴῃ ὅτ16. 
ν. ἐναύειν: ἐντεῦϑεν Εὐριπίδης ἐναυσάμενος τὸν λόγον ἅπαντα, εἶτα 
μέντοι «Φοίνικι περιτέϑησιν. Τ)6 115 γτοηῖ θυ ατπὶ ῬΙΙΟΘ ἢ ΟΘΊὴ ορουϊπε, 
νιάθ ΤοαποΒ}. ἣν Π6ρ. 5. 345 (ατορ. Οον. Τποίί. νοὶ]. 7». 1341): 
ταῦτα μὲν γὰρ τὰ ἰαμβεῖα ἐχ Φοίνικός, ἐστιν Εὐριπίδου" τοῦτο δὲ τὸ 
δρῶμα οὐδὲ πώποτε οὔτε Θεύδωρος οὔτε ᾿Δριστόδημος ὑπεκρίναντο, 

Ἔ) ΤΙνοῦβαβ ἄο Ῥ]ΠΟΘηΐοΘ. ΠΑ ΟΠ 65 βρη Ποαι, ΠΟΙ 115 (λον 
αὖ ΒΒ Ρ1οδ ἢ) σαδον. ἐπηλυγάζονται: οἵ δ᾽ οὖν περὶ πλείστου τι) έ- 
μενοι τὰ τοῦ Φοίνικος, καλλύνοντες ἄρα τὸ κακὸν αὐτοῦ καὶ ἐπηλυγάζον- 
τες, ἄλλως φασὶ τοῦτο γενέσϑιαι. 
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οἷς ουτος τὰ τρέτα λέγων διετέλεσεν. ἀλλὰ Μόλων ἠγωνίζετο καὶ εἰ δή 

τις ἄλλος τῶν παλαιῶν ὑποκριτῶν. Ἰνἴτπαι ἴῃ ῬΠομΐο6 Ἰορίδβο 1ὅπι- 

υἰρὶ ας νοβιϊρία οἱ. ψ Ά]οΚκ, Ἰ᾿αΐν. ο. 34. 

501 

μοχϑηρόν ἐστιν ἀνδρὶ πρεσβύτῃ τέκνα 
δίδωσιν ὅστις οὐκέϑ᾽ ὡραῖος γαμεῖ" 

δέσποινα γὰρ γέροντι νυμφίῳ γυνή. 

Θ΄. ΕἾον. 71, 1: Εὐριπίδου Φοίνικος. “μοχϑηρόν --- γυνή. 

γε. ὃ γαμεῖ Μ, γαμεῖν ΑΒ. νογθὰ τέκνα δίδωσιν ἴῃ τέκνων ἄρωσις 

ταπίαθαὶ Ἡουιπδηπιβ ῬΉΪΠ0]. 3. Ρ. 184, Μοϊποϊκῖπα ροβί πρεσβύτῃ νέα 

(οἷς γά1οΚ. ρτὸ τέκνα βουῖθὶ 5510) νύβιιμι ΘΧ οἰ ἀ1556. Βαβρι δῖαν, αὐ 

Ροοίαᾳ ἀϊχουῖξ [τεμωρέαν] δίδωσιν ὅστις --- γαμεῖ. τηῖπ] δίδωσιν νο] 

Ροϊϊα5 ΔΙΔΩΟ οχ ἠλέϑεος ογίυμι νἱἀθίαν ; ατιὰ6 Βπ ΒΡ 1010 51 νουᾶ Θβέ, 

ν5. 3 οὐ ὃ ἃ Ρυῖιπο βοίππροηαϊ ουπιηΐ. ν8. ὃ οχ Ευυῖρί4ο αὔουε ΑΥ. 

ΤΉ Θβηι. 413. γαμοῦντε ῥτὸ γέροντι Ἰορῖταν ἴῃ ΜΘ. τηομ. 129. 

802 

ὦ γῆρας. οἷον τοῖς ἔχουσιν εἶ κακόν. 

στο. ΕἼον. 116, 86: Εὐριπίδου Φοίνικι (4ἰόλου οοά. Ν᾽ 55.). “ἡ ὦ 

-- κακόν᾽. ' 
809 

ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ αὐτὸς ἀμπλακὼν ἄλλον βροτὸν 
παραινέσαιμ᾽ ἂν παισὶ προσϑεῖναι κράτη 
πρὶν ἂν κατ᾽ ὕσσων τυγχάνῃ μέλας σκότος. 
εἰ χρὴ διελϑεῖν πρὸς τέχνων νικώμενον. 

σίου. ΕἼον. 48, 16: Εὐριπίδου Φοίνικι (εἷς Ψιμά.). “ἡ ἀλλ᾽ --- 
νικώμενον. ν5. ὃ τυγχάνῃ] κιγχάνῃ Μοπκία8. μὲ καὶ Πθν1, μέλας 
Οατοίϊα5. Απυγηΐονβ 6556 σουθᾶ οἱ. ΜΙ ΘΙ ΘΚ τ. 

804 
πιχρὸν νέᾳ γυναικὶ πρεσβύτης ἀνήρ. 

Θ(ον. ΕἾον. ΤΙ, 8: Εὐριπίδου Φοίνικι. " πικρὸν --- ἀνήρ". πι- 
κρὸν] αἰσχρὸν ΟἸοΙηθη5 ΑἸοχ. ϑίσοια. ΝἹ ρ. 745, 4 Αὐἱβίορῃδῃϊ 
(οι. 3 Ρ. 1180) ἅππο σϑύβαχῃ ἐὐ1 11. 

80 ὃ 

γυνή τε πώντων ἀγριώτατον κακόν. 
ὅτο0. ΕἾον. 78, 57: Εὐριπίδου Φοίνικι. “γυνή --- κακόν". 

800, 

᾿ οἵ πεῖραν οὐ δεδωκότες 
μᾶλλον δοκοῦντες ἢ πεφυκότες σοφοί 

Τοῖ. Ῥαιιᾶβο. ροβὶ βίου. Εἰ]. ρ. 697, 2: Εὐριπίδου Φοίνικι. 
“οἵ πεῖραν --- σοφοί᾽. γ5. 1 οὗ 64. Οαἰ5ῇ,, απο ἐθδέθ ἀ. οοᾶοχ ΕἾοΥ. 
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807 

μέγιστον ἀρ᾽ ἣν ἡ φύσις" τὸ γὰρ κακὸν 
οὐδεὶς τρέφων εὖ χρηστὸν ἂν ϑείη ποτέ. 

5100. ΕἾον. 90, 6: Εὐριπίδου Φοίνικι. " μέγιστον ---- ποτέ". ν5. 2 
οὐ δεῖ στρέφων εὔχρηστον Μ. 

808 

τἀφανῆὴ τεχμηρίοισιν εἰκότως ἁλίσκεται. 
ΟἸ πηι. ΑἸοχ. δύχοιη. ἹἼ ρ. 746: Εὐριπίδου δὲ ἐν μὲν τῷ Οἰνομάῳ 

γράφοντος -- ἐν δὲ τῷ Φοίνικι “ τἀφανῆ --- ἁλίσκεται " Ὑπερίδης 
λέγ ει ἃ δ᾽ ἐστὶν ἀφανῆ ἀνάγκη τοὺς διδάσκοντας τεκμηρίοις καὶ τοῖς 
εἰκόσι ξητεῖν". 'ΓΠΙοοἀογούτπδ. νο]. 4 Ρ. 881 : καὶ πάλιν ἐν Φοινίσσαις 
(τῷ Φοίνικι 81.) “ τἀφανὲς (α]. τἀφανὴ) --- ἁλίσκεται". εἰκότως] ἐοι- 
κότως 'ΓΠΘοάοΥ. 

809 

ἤδη δὲ πολλῶν ἠρέϑην λόγων κριτὴς 
καὶ πόλλ᾽ ἁμιλληϑέντα μαρτύρων ὕπο 
τἀναντί᾽ ἔγνων συμφορᾶς μιᾶς πέρι. 
κἀγὼ μὲν οὕτως χῶστις ἔστ᾽ ἀνὴρ σοφὸς 
λογίζομαι τἀληϑές, εἰς ἀνδρὸς φύσιν Ὁ 

σχοπῶν δίαιτάν 9᾽ ἥντιν᾽ ἡμερεύεται.. 
ὅστις δ᾽ ὁμιλῶν ἥδεται κακοῖς ἀνήρ, 
οὐ πώποτ᾽ ἠρώτησα, γιγνώσκων ὅτι 
τοιοῦτός ἐστιν οἷσπερ ἥδεται ξυνών. 

ΑΘβομίηθ8. ὁ. ἐν ΟΝ 5.162: πάλιν τοίνυν ὃ αὐτὸς (.) ἐν 
τῷ Φοίνικι ἀποφαίνεται: ὑπὲρ τῆς γεγενημένης αὐτῷ πρὸς τὸν πατέρα 
διαβολῆς ἀπολογούμενος καὶ ἀπεϑίξων τοὺς ἀνϑοώπους μὴ ἐξ ὑποψίας 
μηδ᾽ ἐχ διαβοτῆς ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ βίου τὰς κρίσεις ποιεῖσϑαι. “ἤδη δὲ ̓ - 
ἥδεται ξυνών᾽. δ 168: σχέψασϑε δ᾽ ὦ ̓ ἡϑηναῖοι τας γνώμας ἃς ἀπο- 
φαίνεται ὃ ποιητής. ἤδη δὲ πολλῶν πραγμάτων φησὶ γεγενῆσϑαι 
κριτής: ὥσπερ νῦν ὑμεῖς δικασταί: καὶ τὰς κρίσεις οὐκ ἐκ τῶν μαρτυ- 
φιῶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων. καὶ τῶν ὁμιλιῶν φησὶ ποιεῖσϑαι; 
ἐχεῖσε ἀποβλέπων. πῶς τὸν καϑ᾽ ἡμέραν βίον ξῇ ὃ κρινόμενος καὶ ὅν- 
τινα τρόπον διοικεῖ τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν. ὡς παραπλησίως αὐτὸν καὶ τὰ 
τῆς πόλεως διοικήσοντα,. καὶ τίσι χαίρει. πλησιάζων" καὶ τελευτῶν οὐκ 
ὥκχνησεν ἀποφήνασϑαι τοιοῦτον αὐτὸν εἶναι οἷσπερ ἥδεται ξυνῶν. 10}. 

υυαρεῦ Ροβί 5'ἴο}. Ε.]. Ρ. 698, 16: Εὐριπίδου. “ἤδη δὲ ---- ἱμερεύε- 
ε᾽ (ν5. 1--- 6), αδἱὶ αἀαᾶο βαθιοιπιμειν καὶ τῷ δὲ δηλώσαιμ᾽ ἂν κτὲέ. 

νἐβγλέν 0556 νι θοἾ55., νἄθ. δοβρ. ἢν, 225. νϑ. 1-.-.-9 παθροιί 
Τ)οιπμοσβίμ. Τ᾿. Τιορ, 5. 240 (Θτορ. ον. ἩΠιϑυί. νο]. 7 Ρ. 1322) οἱ 10}. 
Τ)αη. Ῥοβί Κἴο"», Ε)0]. ν. 706, ὃ. ΚΠ]. Τ)ουποβίμ. γ. 94 ἃ 38: ὅστις 
δ᾽ ὁμιλῶν" γνώμη "υριπίδου ἐκ Φοινίσσης (1. ὁ. Φοίνικος). ΛΑποοά, 
Οχομ. νο]. 4 ρΡ. 144, 81 (θἶνο Μαχίμηιι5 Ῥ]δπιάο5. Τὐ]ιουί, νο]. ὅ Ρ. 
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572): ὅστις δ᾽ ὁμιλῶν ἥδεται" τοῦτο τοῦ Θεύγνιδος. Τ χοίχ. Δπορί, 
Οχοι. νο]. 4 ν. 146,3: Μενάνδρου τοῦτο πέφυκεν ἐκ δράματος 11λο- 
κίου. οὐ Θεόγνιδος. Κ΄΄ἴηπο ρμοοίαο, οὐ {Ἀ}0. ἢν ν5. 7---9 δῆουα 1) 1οἀο- 
ΥἿΙΒ5 βίο. 19, 14 Πουπῖορ.. Ἰἰ]οί, ν 0]. 1 0». 30 Ἰ)οχορδίον ἘπΠοίί, νο]. 3 
Ρ. 5, οἷ᾽, Τ) οαοβίϊ. . Τιορ. 5 9345 (Πουμιορ. Τὐ]Πιοῖί. νο]. 3 ΡῬ. 457): 

ὅστις δ᾽ ὁμιλῶν ἥδεται καὶ ταῦτα πρεσβεύων Φιλοκράτει, οὐ πώποτ' 
ἠρώτησα γιγνώσκων ὅτι ἀργύριον εἴληφ᾽ οὗτος ὥσπερ Φιλοκράτης ὃ 
ὁμολογῶν. ΤΡ αμῖι5 Ερ᾿δί, 480: ὅστις γὰρ ὁμιλῶν Εὐριπίδη (κατ 
Εὐριπίδην 410}... ἥδεται Θεμιστίῳ. οὐ πώποτ᾽ ἠρώτησα γιγνώσκων 
ὅτι τοῦ ζῆν ὡς ἄριστα ποιεῖται λόγον. νοῦθὰ γιγνώσκων --- ξυνών 
(ν5. 8 54.) 5ῖπ ρ. οὐ ἴα. τ. παθοῦ ῬΊΙηπι5 Εὐρ δὲ. 4, 27, 6. Ἰέϑιη ν5. 
9 Αρμίποι. ἈΠοίί, νο]. 1 Ρ. 67 ἀποησιὴὶ Ποῖ. νο]. 1 ρ. 180 νο]. 
ὃ Ρ. 786 Μίδμπο] ῬΆ]δθ01]. Ῥγυαθο, ὁ. 72 Ρ. 100, γθβρίοῖε ἔλιβὲ. Οραβο. 
Ρ- 351, 10. ν85.1 λόγων κριτὴς Αδβομῖηθο, κριτὴς λόγων Τοῖι. 1) πη. 
γ5. ὃ πέρι] πάρα οἷ. Ἐ οΙ5Ικῖπι8, ὕπερ ὝΆΙΟΙΚ. ν8. ὅ λογίζεται ΤοΙ. 1) 8). 
γ5. 6 σκοπῶν) βλέπων Το}. Ὁ. 8᾽ οἵη. Αθβοῖ. ἐμπορεύεται Δ ΘΒΟΒΙΠΟΒ, 
ἱμερεύεται Τοῦ. Τ)πι., ἡμερεύεται (ἰαἰδίοντπι5. ν8. 9 ἐστιν] ἐστιν ἕχα- 
στος ΑΘΒΟΠΠ15 ΠΙὈΥῚ Ιου ἴα πθ., ΠΟΉΜ1]11 1) οι οβίμΘηἾ5 οἱ ΠΟΥ ΟΡ ΘΠ 5 
ον], ῬΙπα5, Αρδίπομπιβ, 1) οχορδίου, ΔΠΟΠΥΤΩΪ ἘΠοίί. νο]. 1 "Ὁ. 
180 οἱ νο]. ὃ ρ. 786, Μαπποὶ Ῥδ]δθο].. Ἐππδέ., ἐστιν βἷπο ἀἸβδθηριι 
᾿τοάουντιβ δὲ [0}}. Ῥδπη. , ἴίδατιθ βόεϊδοιδαπι ἐπ μιδι αν τοιόσδ᾽ ἕχα- 
στος οἷσπερ ἥδεται ξυνών. Οὐπη 1. 1. ᾿ππιρθπάτιπι ο556. ἔν. 1053 οἷ. 
Βουρ Κατ. 

510 

ὦ πλοῦϑ'᾽ ὅσῳ μὲν ῥᾷστον εἶ βάρος φέρειν, 
πόνοι δὲ κἀν σοὶ καὶ φϑοραὶ πολλαὶ βίου 
ἔνεισ᾽ - ὁ γὰρ πᾶς ἀσϑενὴς αἰὼν βροτοῖς. 

5100. ΕΊον. 98, ΣΉΠῈῈ Εὐριπίδου Φοίνικι (561. ΜΥ Ια. , Εὐριπίδου 
Πλεισϑένης Α)- «ὦ πλοῦϑ᾽ --- βροτοῖς". ϑ΄ο". ΕἾον. 9Ι, 2: Εὐρι- 
πίδου Φοίνικι. “ὦ πλοῦϑ᾽ -- φέρειν᾽ (γ5. 1). νϑ.1 ὅσῳ μὲν] ὅσον 
μὲν δὴ ΕἾἼον. 91 ΑΜ. ν5. ὃ πᾶς γὰρ τὰ] πη. δέων ΠΌγ], αἰὼν ατοίία5. 

811 

φϑόνον οὐ σέβω, 
φϑονεῖσϑαι δὲ ϑέλοιμ᾽ ἂν ἐπ᾽ ἐσϑλοῖς. 

5.00. ΕἼον. 38, 14: τοῦ αὐτοῦ (5.. Εὐρ.) Φοίνικι. “ φϑόνον --- 
ἐσϑλοῖς"᾽. ΟἸΟΥῚ ποίδτῃ Δρρομῖ ὙΙπά. 

512 

δμωσὶν δ᾽ ἐμοῖσιν εἶπον ὡς ταυτηρίαις 
πυρίδες καὶ διιπετὴ κτεῖναι 

Ἐρουίδμτιβ Ο]ο55. Η!ΡΡοον. Ρ. 182: «δειστετὴς (διηπέτης θά. ) ὃ γό- 
νος] ἀντὶ τοῦ διαυγὴς καὶ καϑαρός. ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐν Φρίῖμρεε 
(Φοινέκῃ οα.., δοινίκη τα5. Π)) λέγων “ἡ ὁμωσὶ δ᾽ - διηπέτη κτεῖναι 
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Τοσαπὶ ΘΟΥΤῚΙΡ Εἰ δ πηπιτὰ ΠΟΙ δΕΕρῚ, γΆ10Κ. οἷ.: δμωσὶν δ᾽ ἐμοῖσιν 
εἶπον ὡς καυτήρια ἐς πῦρ ἔδει καὶ "Ἰεαῦταϊ δὴ διιπετὴ ϑεῖναι. 

518 

καίτοι ποτ᾽ εἴ τιν᾽ εἰσίδοιμ᾽ ἀνὰ πτόλιν 
τυφλὸν προηγητῆρος ἐξηρτημένον, 
ἀδημονοῦντα συμφοραῖς ἐλοιδόρουν, 
ὡς δειλὸς εἴη ϑάνατον ἐχποδὼν ἔχων. 
καὶ νῦν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ἐναντίως ὅ 

πέπτωχ᾽ ὁ τλήμων: ὦ φιλόξωοι βροτοί. 
οὗ τὴν ἐπιστείχουσαν ἡμέραν ἰδεῖν 
ποϑεῖτ᾽ ἔχοντες μυρίων ἄχϑος κακῶν" 

οὕτως ἔρως βροτοῖσιν ἔγκειται βίου. 
τὸ ξῆν γὰρ ἴσμεν. τοῦ ϑανεῖν δ᾽ ἀπειρίᾳ 10 
πᾶς τις φοβεῖται φῶς λιπεῖν τόδ᾽ ἡλίου. 

σ100. ΕἼοΥ. 121, 13: Εὐριπίδου Φοίνικος (51. πια.}. “ καίτοι 
ποτ᾽ --- ἡλίου". ν5. 1---8 οτ!. Δ, 41] 058. ΘΧΙΓΡΘΙΠΟΒ Τα ρΙ 415 
ῬΠΟΘΙΙΟΙ ἐγῖ θα... γϑ,:9 προηγήτορος ΠΟΥ, προηγητῆρος Ατοίϊιβ. νϑ. 
ὃ ἃ δαιμόνων ταῖς Τ|ῦγ], ἀδημονῶν ταῖς ϑ'α]τηδαδῖι5, εὐδαιμονῶν ταῖς 
γΆ]ο., ἀδημονοῦντα ὙΥγίθομθ. γ8. 4 ἐμποδὼν ΒΟΥΣῚ ΒΘΠ ΠῚ ΘΠ ΒΡ ΘΟΥ. 
νϑ5. 8 πόϑον Π|ΡνῚ, ποϑεῖτ᾽ Μαβρυ.. ποϑοῦσ᾽ τοί. 

514 
σὺ δ᾽ ὦ πατρῴα χϑὼν ἐμῶν γεννητόρων 
χαῖρ᾽ - ἀνδρὶ γάρ τοι, κἂν ὑπερβάλλῃ κακοῖς. 
οὐκ ἔστι τοῦ ϑρέψαντος ἤδιον πέδον. 

Θ[0Ρ. ΕἼοΥ. 89,9: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.) Φοίνικι. 
ν5. 1 ἐμῶν ΑΜ, ἐμὴ οἴου. ν5. ὃ 5. ἴδ}. ποῖὴ. ὐἰοσί ἔγγε.... π. 
απορ. ὁ. 17 Ρ. 15. 

581 
ἀμνήστευτος γυνή 

Ἡ σγ ΟΝ. 1 Ρ. 380: ἀμνήστευτος γυνή᾽ ἡ () οοα.) παλλακή. Εὐρι- 
σπίδης Φοίνικι. 

ΦΡΙΞΟΣ 

1)6 ἀριπηθηίο οἵ, ΛΡΟ]]οα. 01: τῶν δὲ “Αἰόλου παίδων ᾿48ϑά- 
μας δυναστεύων Βοιωτίας ἐχ Νεφέλης τεκνοῖ ἴ παῖδα μὲν Φρίξον, ϑυγα- 
τέρα δὲ Ἕλλην. αὖϑις δὲ Ἰνὼ γαμεῖ, ἐξ ης αὐτῷ «““έαρχος καὶ Μελι- 
κέρτης ἐγένοντο. ἐπιβουλεύουσα δὲ ᾿Ινὼ τοῖς Νεφέλης τέκνοις ἔπεισε 
τὰς γυναῖκας τὸν πυρὸν φρύγειν. λαμβάνουσαι δὲ κρύφα τῶν ἀνδρῶν 
τοῦτο ἔπρασσον. γῆ δὲ πεφρυγμένους πυροὺς δεχομένη καρποὺς ἐτη- 
σίους οὐκ ἀνεδίδου" διὸ πέμπων. ὃ ᾿Αϑάμας εἰς Δελφοὺς ἀπαλλαγὴν 
ἐπυνϑάνετο τῆς ἀφορίας. Ἰνὼ δὲ τοὺς πεμῳϑέντας ἀνέπεισε λέγειν ὡς εἴη 

κεχρησμένον παύσασϑαι τὴν ἀκαρπίαν, ἐὰν σφαγῇ 4ιὶ ὁ Φροίξος. τοῦτο 
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ἀκούσας ᾿᾿ϑάμας. συναναγκαζόμενος ὑ ὑπὸ τῶν τὴν. γὴν κατοικούντων 
τῷ "βωμῷ παρέστησε Φρίξον. Νεφέλη δὲ μετὰ τὴς ϑυγατρὸς αὐτὸν 
ἀνήρπασε καὶ παρὰ Ἑρμοῦ λαβοῦσα χρυσόμαλλον κριὸν ἔδωκεν. ἐφ᾽ οὐ 
φερόμενοι δι΄ οὐρανοῦ γὴν ὑπερέβησαν καὶ ϑάλασσαν. Αἀάο Ἠτ αἰαὶ 
[Δ Ὁ. 3 οὐ 8. 1). 1] θιὴ ἀτδιηαῖα Γθοθηϑ᾽ οι τηθιποῦαηΐ Πα ΑΥ]- 

βίορ!ι. οἱ  χοῖχ., 1] αἶδὶ ρυοϊοριιηι ἴῃ αἰΐοστα ΤΘΟΘ ΒΟ. ΠΟΥ ΔΕ. 
[αἶδδο οἱ. ΒΟ ἀθυν μι ῬΆ1]0]. ὃ Ρ. δ88, οἵ, ΤΕΥ Ζβολῖτβ ᾿ς ΑΥ. 
Ἰλδῃ. Ρ. 867 54ᾳ. Νομμμ}}} νϑέθυπιμι ππιὸ τοίους ἤν, 689. 

510 
Σιδωνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐχλιπῶών. 
᾿“γήνορος παῖς. ἡλϑε Θηβαίαν χϑόνα 
Φοῖνιξ πεφυχώς. ἐκ δ᾽ ἀμείβεται γένος 
Ῥλληνιχόν, “ιρκαῖον οἰκήσας πέδον. 
ῃ δ᾽ ηλϑ᾽ ἀνάγκῃ πεδία Φοινίκης λιπῶν. 
λέγοιμ᾽ ἄν. ἤσαν τρεῖς ᾿ἀγήνορος κόροι" 

Κίλιξ, ἀφ᾽ οὐ καὶ Κιλικία κικλήσκεται, 

Φοῖνιξ, ὅϑεν πὲρ τοὔνομ᾽ ἡ χώρα φέρει, 

καὶ Θάσος 
Αὐ. ἤδη. 1295: ΕΥ̓Ρ. Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν ᾿4γή- 

νορος παῖς ΑἸΣΧ. - ληκύϑιον ἀπώλεσεν. ἈὈ1 56Π0].: τοῦ δευτέρου. Φρί- 
ξου Εὐριπίδου ἡ ἡ ἀρχή. (φτιὰ6 βϑαπαπέιν τὸ λοιπὸν δὲ τοῦ στίχου ἔχετ᾽ 
ἐς Θήβης πέδον’. ΜυβανΙ 6586 νἱἀοηίαν.)  χοίζοθ θοάρθιῃ 46 Ἰοθὸ 
αθο δηποίδί (ϑάϊαϊε 6 οοάϊοο Ατηργοβίαμο Ὁ. 222 5ὰΡ. Η. ΚΘ] πι5 ἴῃ 
Μαβ. Ἀποα. Ν᾿ ΚΟ ΝῈ Ρ. 616 54:): Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ" δευτέρου Φροί- 
ἕου τοῦτό τινὲς ἀρχὴν εἶναι λέγουσι. ψεύδονται δέ: τοῦ γὰρ πρώτου 
Φρίξου τοῦτό ἐστιν ἀρχή. δευτέρου δὲ Φροίξ ου ἀρχή “ εἰ μὲν: τόδ᾽ ἡμαρ-- 
ἐναυστόλουν᾽ (ἔν. 818,1 εἱ 3). κἂν οὐδὲν τούτων τῶν «νυχρῶν ἐνθαδὶ τε- 
ϑειμένων ἐγίνωσκον τίς ἣ λύμη. κἂν εἰ μὴ τυχαίως προεσχεδίασα ταῦτα, 
οὐδὲν ἂν ἐγίνωσκον - καίτοι σχεδὸν τὰ λοιπὰ τῶν λόγου ἀξίων εἰδὼς 
ἀπὸ (ἐπὶ οο4.) στόματος. τέως τοῦτο ἀρχὴ τοῦ πρώτου Φρίξου ἐστέ 
“ Σιδώνιόν --- κόροι᾽ (υ5. 1---6). ν8. 1 5ῖπθ {8}. τ. θυ Τλιοὶδ- 
πτι5 ΜδουΟ. 38 νο]. ὃ Ρ. 396 οἱ 1. Χ οχαί. ἴῃ ῬΙαί. Μου. ρ. 827 Ε 
(τα Ιβοον. ἴῃ ΥΥ̓ ϑβίθυτη. Βιογρ. Ρ. 358, 49). νβ. ὃ βῖπ6 ρ. δὲ 8}. τ. 
παθοῦ ῬΙαί. Μον. Ρ. 607 Β, πὶ ἐκ δ᾽ ὁρίξεται γένος Ἰϑρίσιν. ν8. 6-- 
ἉΠονυιμίαν 1 ἴῃ 00]. Ελαν. Ῥμοδα, δ. ἐν γοῦν τῷ Φρίξῳ φησίν “ἧσαν 
- καὶ Θασος". νϑ5. 6 τρεῖς Τ᾽ χοίζ., γὰρ βϑομοί. Ἐπιτ. κόροι Τ χϑίζ.. 
κοῦροι ὅ6880]. αν. γ8. 7 καὶ] ἡ 4]. Τἰυτῖ. νβ.8 Φοῖνιξ] 8᾽ ἀαα1 Ὑ 416 Κ. 
ν5. 9 χαὶ Θασος] καὶ Κάδμος Θ΄ ομπ οι ον ἴῃ. 

8117 
Εγαίοβίμι. Οαἰαβί. 14: Ταῦρος. οὗτος λέγεται ἐν τοῖς ἄστροις τεϑὴ- 

ναι διὰ τὸ Εὐρώπην ἀγαγεῖν ἐκ Φοινίκης εἰς Κρήτην διὰ τοῦ πελά- 
γους. ὡς Εὐριπίδης φησὶν ἐν τῷ Φρίξῳ. Ἡγρίῃ. Ῥοοί. Α5ὲ. 2, 31 ρ. 
469: (Τ᾿ ααστι 5) αὐ ΟἽ 7" ἐη 67 αϑίγα 6586 ΘΟ δἰ {μ5., φηοῦ Επμγοραηι Ἰησοῖ- 

σι 
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ἨιδῊι ἐγαηδυραογ Ογοίαγμ, κί ιν ρίο5 αἰϊσὶ. Τοῖν. Μ 414]. Ῥ᾽ 5:9": ἐξ 

ἧς (οχ Εὶ ἈΓΟΡΆ) ἔσχεν υἱὸν τὸν Μίνω. καϑὼς καὶ Ἐῤρυπρϊηρὰ ὁ ̓ σοφώ- 
τατος ποιητικῶς συνεγράψατο. ὃς φησί. Ζεὺς μεταβληϑεὶς εἰς ταῦρον 
τὴν Εὐρώπην ἠρπασεν. 

818 

εἰ μὲν τόδ᾽ ἦμαρ πρῶτον ἦν κακουμένῳ 
καὶ μὴ μακρὰν δὴ διὰ πόνων ἐναυστόλουν. 
εἰκὸς σφαδᾷζειν ἣν ἂν ὡς νεόξζυγα 
πῶλον χαλινὸν ἀρτίως δεδεγμένον" 
νῦν δ᾽ ἀμβλύς εἰμι καὶ κατηρτυκὼς κακῶν. τ 

(Ἁ]ομτιΒ γ0]. ὅ Ῥ. 418 54. (νο]. 1 Ρ. 288 Θά. Β481]. νο]. ὅ Ρ. 162 
κρρι τ οὕτω δὲ εἰρῆσϑαί φησι καὶ τὰ τοιαῦτα " εἰ μὲν --- κακῶν 
Ταθαϊδπι ᾿μάϊοαὶ ᾿ΓΖοῦσοβ (Υ. ἔν, 816); ΟΠ τὰ δα Αρϑοϊπι (ἢ. 49) Ἰυρῶ 
τοίου θαίιν. ν8. 3 μακρὰν Τοίς., μακρὰ (λ]. γ5. ὃ ΤΟΒΡΙΟΙ Μέγτα. 
ΜοΡ. 757, 17: ἐν δὲ τῷ ϑητορικῷ λεξικῷ εὑρον τὸ σφαδάζειν σημαί- 
νειν τὸ δυσϑανατεῖν) ματαίως σπασϑαι. χαλεπαίνειν, μετ᾽ ὀργῆς στενά- 
ἕξειν, ὡς Εὐριπίδης. οἵ. ῬΙοῦ, Τιοχ. Ρ. 589, 7 οὐ διά, ν. σφαδάζξειν. 
αὉ1 Ἐπ ρΙ 415. ποιηθη οἵη. σφαδαξειν 6ά. ἦν] μ᾽ ἦν τιηδ]α. Τιδέϊηο 
05 γ ουβτ5 Ἰηἰουργθίδίι ΟἿο. Τ ιβο. ὃ, 38, 67: κί 1Π6 ἀρια ᾿ερῖρίρηι 

δὲ ἠιλῖ ηι716 [γ18 {15 ργίηιι) {ἰΠιιοοῖδδοί εἰἷθ 5 
π60 ἕαηι αογηιη050 παυϊγαυΐδϑοηι 5αῖο, 
6586 αοἰοηαϊϊ οαιδα,, κεἰ Ἰηϊοοίο Θῳιιοὶ 
ἤόηο γορθηίε ἰαοίι θααρίαηίν πόνο: 
86(ἷ Ἰαηι διεθαοίι5 η15867115 Οὐὔἱογριῖ. 

819 

γυνὴ γὰρ ἐν κακοῖσι καὶ νόσοις πόσει 
ἥδιστόν ἐστι δώματ᾽ ἣν οἰκῇ καλῶς. 
ὀργήν τε πραύνουσα καὶ δυσϑυμίας 
ψυχὴν μεϑιστᾶσ᾽ - ἡδὺ κἀπάται φίλων. 

510}. ΕἼον. 67, 15: Εὐριπίδου Φρίξῳ. “γυνὴ --- ἀμμινν ̓, Βποράθῃ 

γϑέβιιβ 8. (8}. π. παθϑί Δαμραίον ἴῃ 5.100. ΕἾον. 67, 35. νϑ8. Ι κα- 
κοῖσι καὶ νόσοις] νόσοισι καὶ κακοῖς ἰοθο αἸίθτο. νβ. 4 ἡδὺ καὶ ἀπά- 
ται] ἴοοο ρυΐονο ἡδὺ κάπάται Β, ἡδὺν καὶ ἀπαντᾷ οοίονΐ. 

820 
δίκαι᾽ ἔλεξε: χρὴ γὰρ εὐναίῳ πόσει 
γυναῖχα κοινῇ τὰς τύχας φέρειν ἀεί. 

500}. ΕἾον. 74, 31: Εὐριπίδου Φρίξῳ. " δίκαι᾽ --- ἀεί. γβ. 3 

κοινῇ) κυνῆ Δ. 
521 

ὡς ὑγιὲς οὐδὲν φασὶ μητρουιὰς φρονεῖν 
νόϑοισι παισίν, ὧν φυλάξομαι ψόγον. 
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ὅ10}. ΕἼον. 78, 85: τοῦ αὐτοῦ (ες. Εὐρ.) Φρίξῳ. "ὡς -- ψόγον". 

γ8. 1 ὑγιὲς οὐδὲν ἈΜ, οὐδὲν ὑγιὲς οοἴονϊ!. ν5. 3 ὧν] ον τη Ἁ} 11. 

822 

κρείσσων δὲ βαιὸς ὄλβος ἀβλαβὴς βροτοῖς 
ἢ δῶμα πλούτῳ δυσσεβῶς ὠγκωμένον. 

510}. ΕἾἼον. 94, 3: τοῦ αὐτοῦ (86. Εὺρ.) Φρίξῳ. “κρείσσων --- 

ὠγκωμένον". ν5. 1 βίος Τ10 1] , βαιὸς ϑ'οα!ρον. νβ. 2 ὀγκωμένον Μ. 

829 
δι᾿ ἐλπίδος ξῆ καὶ δι᾽ ἐλπίδος τρέφου. 

Τῦέγιι. Μ. Ρ. 410, 45: τὸ πφοστακτικὸν ζῆ. ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ --- 
ἐν Φρίξῳ " δι᾿ ἐλπίδος ---τρέφου᾽. 

524 
καὶ μὴν ἀνοῖξαι μὲν σιροὺς οὐκ ἠξίου 

για. Μ. Ρ. 114,31: σιροέ: τὸ -ἐπιτήδειον ἀγγεῖον εἰς ἀπόϑεσιν 
πυρῶν καὶ τῶν ἄλιον ὀσπρίων τιν ἡ τριβὴ τῆς ἀναγνώσεως ἐκτείνει 

αὐτό. “εὑρίσκεται, δὲ καὶ βραχύ. ὡς παρ᾿ Εὐριπίδῃ ἐν Φρίξῳ " καὶ -- 
--- ἠξίου". καὶ μὴν παθοῦ ΘοἀΟΧΎῪ ἰοδίο αἰ ἰῇ. (καὶ μῶν ἰορέο 410 Κι,), 
ΘΟ ΘΙ σαί Ἰγαοο Ρ. 82, 8 οτητἐἐπηΐ. 

820 

αἱ γὰρ πόλεις εἴσ᾽ ἄνδρες, οὐκ ἐρημία. 
5100. ΕἾἼον. 48, 4: Εὐριπίδου Φρίξῳ. " αἵ ---- ἐρημία". εἰσὶν Μ. 

820 
ἀνὴρ δ᾽ ὃς εἶναι φησίν, ἄνδρ᾽ οὐκ ἄξιον 
δειλὸν κεκλῆσϑαι χαὶ νοσεῖν αἰσχρὰν νόσον. 

σἴοΡ. ΕἾον. 8, 7: τοῦ αὐτοῦ (86. Εὐρ.) Φρίξῳ. "ἀνὴρ --- νόσον᾽. 
ν5.1 φὴς ἀνδρὸς Ἰϊοτὶ, φησίν ἄνδρ᾽ 5οτῖρδὶ. ν5.3 δειλὸν] δειλῶ ΜΥ ΙΑ. 
αἰσχρὸν Μ. 

827 
λάτρις πενέστης ἁμὸς ἀρχαίων δόμων 

ΑΕ. ΝῚ Ρ. 364 σ: Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Φρίξῳ λάτριας αὐτοὺς (86. 
τοὺς πενέστας) ὀνομάξει διὰ τούτων “λάτρις - δόμων". Ομ. [Ὧ}. ἱ. 
Ἰππϑέ. Τ|. Ρ. 1090, ὅ0. ἀμὸς ΡΥ͂Ι,, ἁμὸς ΑΟ οἱ Ἐλιϑί. 

828 

πολλοῖσι δούλοις τοὔνομ᾽ αἰσχρόν. ἡ δὲ φρὴν 
τῶν οὐχὶ δούλων ἔστ᾽ ἐλευϑερωτέρα. 

Θ.00. ΕἾον. 62, 809: Εὐριπίδου. Φρίξῳ. “πολλοῖσι --- ἐλευϑερω- 
τέρα". 

529 

εἰ δ᾽ εὐσεβὴς ὧν τοῖσι δυσσεβεστάτοις 
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εἰς ταῦτ᾽ ἔπρασσον. πῶς τάδ᾽ ἂν καλῶς ἔχοι; 
ἢ Ζεὺς ὁ λῷστος μηδὲν ἔνδικον φρονεῖ: 

ἐμανλ ἢ ΔΜ υΥ γ0]. 1 Ὁ. 184: ἐν Φρίξῳ ὁ τραγικός τ εὐ δ φρο- 
νεῖ. νϑ8. 1 εὐσεβεστάτοις τηβ. δΥΘΡ ναι. 8. 9 ἔπραττον 1011. τάδ᾽ αν] 
οί ὍΣ Ατρϑῃί. υβ8. ἃ εἰ Ζεὺς 6α., ὃ Ζεὺς τηβ. ΞΤ6Ρ}ι., ἢ Ζεὺς 
ΞΟΤΊΡΒΙ. Ν 

890 
΄ 2 5 ᾽ Ἢ Ἀν αονϑ ιν, Χὴ 

τίς ὃ οἱἷδὲν εἰ ξήν τοῦϑ' ὁ κέκληται ϑανεῖν. 

τὸ ζὴν δὲ ϑνήσκειν ἐστί; πλὴν ὅμως βροτῶν 
νοσοῦσιν οἱ βλέποντες. οἱ δ᾽ ὀλωλότες 
οὐδὲν νοσοῦσιν οὐδὲ κέκχτηνται κακᾶ. 

τὸ}. ΒΊΟΣ. 120, 18: τοῦ αὐτοῦ (50. Εὺρ.) Φρίξῳ. “τίς δ᾽ -- κα- 
ἀῤ Ξε ῖβι 3 νοσοῦσιν] νοσοῦσι 8᾽ Α, νοσοῦσι δ᾽ Μίμα, 

891 

καὶ γὰρ πέφυκε τοῦτ᾽ ἐν ἀνθρώπου φύσει" 
ἣν καὶ δίκῃ ϑνήσκῃ τις, οὐχ ἧσσον ποϑεῖ 
πᾶς τις δακρύειν τοὺς προσήκοντας φίλους. 

Θ10. ΕἾον. 1259, 9: Εὐριπίδου Φροίξῳ. " καὶ γὰρ --- φίλους". 

892 
“ ᾿ » 3, ΙΕς ΟΝ 
οστις δὲ ϑνητῶν οἴεται τοῦφ΄ ἡμέραν 

κακόν τι πράσσων τοὺς ϑεοὺς λεληϑέναι, 
δοκεῖ πονηρὰ καὶ δοκῶν ἁλίσκεται, 
ὅταν σχολὴν ἄγουσα τυγχάνῃ Ζέκη. 

τιμωρίαν ἔτισεν ὧν ἦρξεν κακῶν. ν Ἶ 

Θ.10}0. Ε)0]. 1, ὃ, 15 Ρ. 110: Εὐριπίδης Φρίξῳ. “ὅστις δὲ --- ἤρξεν 
χακῶν᾽". ν5. 1---ὧοχ ἔπι. ῬΆΥΙΧο αὐοσί ϑοχίαβ μηρ. Ρ. 661], 35 οἱ 
5. [ΔὉ. τ. ἰάθη Ὁ. 666, 98. οὗ, Τυβίϊηυ9 ΜαίνΥ ἊΣ 1. ρὲ. 190: χοἱ 
Εὐριπίδης᾽ ἄφϑονον βίου μῆκος δίδωσι πρὸς κρίσιν. ἑσστις δὲ --- 24 
χη ᾿ ("5 Ι --- 4). Ὁ] αυδθ Ργδθοθάπμῃί νοῦρα ἄφϑονον --- κρίσιν. τιον 
πη] 15. {π|} ἸρΙα θα βΒιυηΐ αὐδηῖ 411 ὁοπίϊητιο ΒΘ] ΠῚ ν ΟΥ̓ΒῚ15. ΠΗ]: 

ὁρᾶϑ᾽ ὅσοι νομίξετ᾽ οὐκ εἶναι ϑεόν, 
δὶς ἐξαμαρτάνοντες οὐκ εὐγνωμόνως" 
ἔστιν γὰρ ἔστιν. εἰ δέ τις πράσσει καλῶς 
κακὸς πεφυκώς. τὸν χρόνον κερδαινέτω" 
χρόνῳ γὰρ οὗτος ὕστερον δώσει δίκην. 

ἴῃ ατὐρπ5 Τπάδοὶ ν6 ] ΟἸνἸβθδηϊ οι η 5 ταπάθιη γϑοΐο ἃρπονυ 
Ὑ ]οϊκοπαγιιβ. ΟἸθιμθη5. ΔΙοχ. βίχοιῃ. Κ' Ρ. 7231 5ᾳ. (ἔι86}. Ῥ' Τὰς ρ. 
684 ΑἹ 1)Ίρ.11ὁ0 (οι. 4 Ρ. 67) ἰπίον 8118 486 ἈΡΟΥΟ ΠΟ] πιμτι5. δ θο 
{ρα 1: μηδὲν πλανηϑῆς" ἔστι κἀν “Διδου κρίσις. ἥνπερ ποιήσει ϑεὸς 
ὃ πάντων δεσπότης, ουτ᾽ ὄνομα φοβερὸν οὐδ᾽ ἂν ὀνομάσαιμ᾽ ἐγώ" ὃς 
τοῖς ἁμαρτάνουσι πρὸς μῆκος βίον δίδωσιν. εἴ τις δ᾽ οἴεται τοὐφ᾽ 
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ἡμέραν “κακόν τι --- τὺγ χάνῃ Δίκη (ν8. 2--4). ὁρᾶϑ᾽ ὅσοι δοκεῖτε 
οὐκ εἶναι ϑεόν" ἔστιν γὰρ ἔστιν εἰ δέ τις πράττει καλῶς κτξ. ν5.] 
τοὺφ᾽ ἡμέραν] καϑ' ἡμέραν οχίπβ. Ρ. 66], τοὐφήμερον Ἰάομι Ρ. θ0ῦ. 
ν5. 3 τοὺς ϑεοὺς] τὸν ϑεὸν Τυρίϊηιι5. νβ. ὃ πονηρα] τις ἀνὴρ οχίιβ 
Ρ. 666, πονηρὸς Ταβέϊη. καὶ δοκῶν] καἀδικῶν 510}ν.,. οονίο οοάοχ Δ. 
ΥΒ. 4 ἐϑτννι οχίιβ ἢ. 661] οἱ στοθδοῖ (οὐχί Α). νϑ. 9 τιμωρίαν 
τ . Μυβρτανῖιβ : ἀπΐ πος. ργοθαπάπμ ἃ νβ. 4 χῶταν οον]- 
Ἀπ ς μὰς 

δ 9 
πώγωνα πυρός 

Ῥμοῦ. Τ,6χ. Ρ. 478, 8: πώγωνα πυρός" τὴν ἀναφορὰν τοῦ πυρός. 
Εὐριπίδης Φρίξῳ. ῬΟΙΠΧ 2, 88: ἐν δὲ τῇ τραγῳδίᾳ πώγων πυρὸς ἡ 
εἰς ὀξὺ ἀναδρομὴ τῆς φλογός. ΑΘβομγ 5 Αραμ. 806: ἀνδαίοντες 
ἀφϑόνῳ μένει φλογὸς μέγαν πώγωνα. 

894 
ἰλλάδας 

ἩΡΥΟΙ. 2 Ρ. 44, νἱάθ ὅόρῇ. ἔν. 78. 

890 

5.6}|0]. ΑΡΟΙΙ. ἨΠοᾶ. 2. 382: ἡ δὲ νῆσος καλεῖται ᾿ἡφητιάς (ἀρκτιάς 
1) --- ὅτι δὲ ἡ νῆσος αὕτη ὄρνυϑας ἔχει τοξευούσας τοῖς πτεροῖς ὡς 
βέλεσιν ἱστορεῖ καὶ Εὐριπίδης ἐν Φρίξῳ. 

ΧΕΎΥΣΙΙΙΤΟΣ 

Τγδῖηᾶ απ ῬΠ ΟΦ 5515 οἵ Οϑποιηδο, ΒΟΌΘΏ8 6 ΘΟΠΊΠΒΒ.ΠῚ Θϑΐ, Ἰχονς 
Ρ- 425. Αοἰίαπιβ Ν. Α. 6, 15: ἔκειντο ἄμφω (ριον οἱ ἀο]ρ! ἴηι.) ὃ 
μὲν τεϑνεώς.. ὃ δὲ ψυχορραγῶν. “Δάιος δὲ ἐπὶ Χρυσίππῳ, ὦ καλὲ Εὐ- 
φιπίδη, τοῦτο οὐκ ἔδρασεν. καίτοι τοῦ τῶν ἀρρένων ἔρωτος. ὡς λέγεις 
αὐτὸς καὶ ἡ φήμη διδάσκει, Ἑλλήνων πρώτιστος ἄρξας. ΟἿο. ΤΊιιδο. 4, 
88, 71: κεἰ πιοῦν 65 ἀηι07)65 ΟἸιϊαηι ---- χιιδ αἰ (6 Θαπμηιθαϊ γαρίν αἰε- 
δμίαί για ροξδίαθ υοἴϊιί, «τί ποη τηίοΠοοίΐ χα αριὰ Ειωίρίάεηι οἱ ἰοψιια- 

{7 οἱ σιρῖαΐ Μαῖι8} ΛοΙϊανιας ν.Η.3,31: ἤρα δέ . φασί, τοῦ αὐτοῦ 
᾿ἡγάϑωνος τούτου καὶ Εὐριπίδης ὃ ποιητής, καὶ τὸν Χρύσιππον τὸ 
δρᾶμα αὐτῷ χαριξόμενος λέγεται διαφροντίσαι. Τ)ϊβραίαν!ε 46. πος 
ἀτατηαίο γα]οῖς. Πϊαίν. ὁ. ΤΠ]. Μαβργανῖαβ πὸ τοεξα] Ἰούστῃ Ρ]π- 
ἰάγομ Μου. Ρ- 750 Β: τί οὐκ ἂν τις προσδοχήσειεν. εἶ καὶ “Πρωτογένης 
ἔφωτι πολεμήσων πάρεστιν .. ᾧ καὶ παιδιὰ πᾶσα, χαὶ σπουδὴ περὶ ἔρωτα 
καὶ δι᾿ ἔρωτος. λήϑη μὲν λόγων, λήϑη δὲ πάτρας. οὐχ ὡς τῷ “αἴῳ 
πέντε μόνον ἡμερῶν ἀπέχοντι τῆς πατρίδος. 

890 

Γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς Αἰϑήρ, 
ὁ μὲν ἀνθρώπων καὶ ϑεῶν γενέτωρ. 
ἡ δ᾽ ὑγροβόλους σταγόνας νοτίας 

Ἰτῆλᾶ. ΟΒΔΕΟ. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ,. 9... 
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παραδεξαμένη τίχτει ϑνατούς, 
τίχτει δὲ βορὰν φῦλά τε ϑηρῶν" τ 
ῦϑεν οὐκ ἀδίκως 
μήτηρ πάντων νενόμισται. 
χωρεῖ δ᾽ ὀπίσω 
τὰ μὲν ἐκ γαίας φύντ᾽ εἰς γαῖαν, 
τὰ δ᾽ ἀπ᾽ αἰϑερίου βλαστόντα γονῆς 10 
εἰς οὐράνιον πάλιν ἦλϑε πόλον" 
ϑνήσκει δ᾽ οὐδὲν τῶν γιγνομένων. 
διακρινόμενον δ᾽ ἄλλο πρὸς ἄλλου 
μορφὴν ἑτέραν ἐπέδειξεν. 

β'οχίαβ ἘΤΗΡ τ. Ρ. 761, 31: παρὰ τοῖς τραγικοῖς μέλη καὶ στάσιμα 
φυσικὸν τινα ἐπέχοντα λόγον; ὁποῖά ἐστι τὰ οὕτω λεγόμενα “ γαῖα ---- 
νενόμισται (ν5. 1---7). νϑ5. 1 μαροῖ 1ορ. 1.. 7, 60, ν5. 8--[:4 ῬΊ]ο 
γο]. 3 Ρ. 498 οἱ 612, νβ. 8---11 Ἡρυδο 1468 ΑἸ]ορ. ἔίοῦυ Ὁ. 
564.) γ5. 9-.}1 Μαγοιιϑ Απίοῃ. 7, 80, ν8. 12---14 ῬΊ1]ο νο]. 1 Ρ. 48 νο]. 
9. Ῥ. 488 οἱ 5615 ΟἸοπηθηθ ΑΙΘχ. Βίχοια. ΥἹ Ρ. 760 ῬΊαί. Μοσ, Ὁ. θ08 
Τὴ οὐ δθπαβ π. φιλοσ. στ. ας. 156 νο]. 19 Ρ. 384 (νοἹ. 4 Ρ. 457 οα. Βα- 
511., νο]. 2 Ῥ. 86 Ομαγί.). Ἐπαυρια1ρ ΟΠυγϑιρρατα πππι5 τηϑτηοσαὺ Ο]6- 
τη6η8, ροθίδθ ποιηθῃ παροηῦ Ηου80]. Ρ]αΐ. (8]., ΘΘίθυὶ οὐ ροθίδο οἱ 
ἔα α!]αθ ποιῆθῃ οἠηϊζέαμί.  ουββ βϑρίθιη ῬΥΊΟΥΘΒ. Θτη 115 πὶ 56- 
ααπηΐα! οΟμ ρθη 95 θ585886 ἀοοοὺ γηγανίαβ ΠῚ ρῥγαϑῇ. 5.1: δι: 
»ί(5 ατιαϊίογ Απασαφοῦαθ, χιίθην ρ οδορλμμηι Αἰ μογθη865 δοοηϊομηι αρρεῖ- 
ἰαυογιί, αὐγὰ οἰ ἰογγαην Θαηιψα θα οοοἰοϑίϊεηι ἐηιθγ μι οοηοορίϊοηῖϑιι5 
ἐγιδοηιϊιαίαηι [οίνι5 σοηίϊμην δέ ΟἸιγειιγν. αἰγιϊηγιαἰτιηγι, 17. Ἡυγι0 } 7007 δαυΐ556, 
οἰ ψιίαθ δα δα ὁδϑθηξ ργοσπαία οιίηιν εἰϊδϑοῖυ 67 6170 ἐδ ρογηι το οδ5δαίο 

οοαοσία, ἴηι δαπάίθηι γ661176., χιαθχιια 6 (676 μιαϑ 007 671 {{7) Τίθην γλ σΟΟΙ γ6- 
σίογο5. γθυογ, ἡδῴιο 1167 1{101165 γ8οἴρ676., 86(] εἰϊδϑοϊμίοηδ ηιμίαία ([οΥί. 

πιμίμα.) τη. θαπάίθηι γθοϊ6 76 ἦὰ χα ἡμογαγιί ργοργιοίαίοηι. οἵ, Ταιου πα 
2, 991 544.: 

αοηίψια σαρίοδ [1 διμ)υ1ι58. ΟΠ17.65 56))117.6 ΟΥ̓ΤΙ(Ϊ : 
οπιγιίνιι5 1116 1ἰθηι μαί67 65, τρια αἴηλα “ἰγιιογ15 

μη107)15 σιμὰ 5 ἡναίθγ Οἰιγ. 1677 γεσορῖέ, 
[εία ρμαγὴξ ηἰα5 {7γπ|065 αγϑιιδίαψιο Ἰαοία 
οἱ φόπιδ μιιιαγηι., ραγ1 οηιηΐα δαδοία [ογ αγιίηι, 

»ανιία σιν ργαοθοί, φιρῖθιι5 ΟἸι7165 ΘΟ ΡΟΥα ραϑδοιηί 
οἱ «ἰπίςξοηι αἰμαιγιί υἱίαηιν }γοϊ]θηιψο ργοραφαηί: 
“μαργορίο07 ηιογο ηιαίογηιην ποηιογν ααἰορία 65ί. 

οθαἶξ τίθημι γοίγο,, (6 ἴογγα χιοὰ {μ| ας, 
ἴηι) ἰθγγαδ., οἱ ψιοα ηιδϑιηιδί δα αοίδογ18 Ογ15., 
1 γγϑιηι οαοὶὶ γοἰαίμηι ἱοηιρία γϑοθρίαηίϊ. 
7160 510 1γι{67 6γγ1{ γ1075. γ68., τ πιαϊογίαϊὶ 

σορογα οοηοϊαί, 56 σοοίμηι αἰἰδϑιεραί οἰ δ : 
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μα αἰϊδ αἰΐια σογιμγτίιι)", οἱ ἢ τι ΟἼΔ116 5 
705 1 σορυο»  αλιΐ [ον γιαδ ἡνογίψιιο οοἰον 5 οὐ 4. 5. 

᾿ονίαββο ἰΐοιὰ Τ᾿ δοῦναι θὰ ΟἾἸνγβὸ Ρ. 72 ἀρ 415 γοϑίρία Ἰορῖ. 
γν5. ὃ δὲ οἷ. ΠΟΥῚ ΒΒ ΟἸκίςουῖ (ΟΠ). ν8. 9 τὰ μὲν ἐκ γαίας] τὰ ἐκ γὴς 

μὲν Μ. Απέ. εἰς] ἐς ῬΉΪ]ο. νϑ. 10 γονης] γένη Μ. Αμί. νϑΒ. 11 εἰς αἰ- 
ϑέρα (Ἀ11}1] ΔΙῚ ]11|85) ἩΥδο]., εἰς οὐράνιον πόλον ἦλϑε πάλιν ΡΊΗ]Ο, 
εἰς αἰϑέριον πάλιν ηλϑὲ πόϊόν Μδγοιβ Απίομ. ν5. 12 ἰλὺς (1. 6. ὅλως) 
δὲ οὐδὲν τῶν γιγνομένων φϑείρεται 68]., ϑνήσκει (οἴου! ο1.} ῬΊαΙ. 
γ5. 18 διαχρινόμενον)Ἶ διακρινόμενα θα]. ,. μεταμειβόμενα ῬΊαΐ. πρὸς 
Ἄν ῬΊΉΠ]ΟῸ γο]. -: Ρ. 488 498 515, πρὸς δλλὸ φοἴοΥΪ. γ5. 14 μορφὴν 
ἑτέραν] μορφὰς ἑτέρας 6]., μορφὰς ΡΙαί.,, μορφὴν. ἰδίαν Ἰορῖδβο νἱάο- 
τὰν Ὑ ταν. ἐπέδειξε ΟἸοια. οὐ 6]., ἔδειξε ῬΙαι., ἀπέδειξε ῬΆ]]1ο. 

δ91 

λέληϑεν οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὧν σὺ νουϑετεῖς, 
γνώμην δ᾽ ἔχοντά μ᾽ ἡ φύσις βιάξεται. 

ΟἸομιθη5 ΑΙθχ. βίσοιη. ΠΡ. 462: ὁ μὲν γὰρ “άιος ἐκεῖνος κατὰ 
τὴν τραγῳδίαν φησίν " λέληϑε --- βιάξεται᾽. ν8. 1 λέληϑε δέ μ᾽ οὐϑὲν 
τῶν δ᾽ ὧν σὺ νουϑετεῖς Π|0γ] Ῥαγῖδ. οὐ Οἰΐοῦ. νβ. 2 5. ροθίδϑ τ. [ιἃ- 
θοπὲ ῬΙαί. Δῖον. Ρ. 446 .Α (ν]ά6 ἢ". 838) οὐ ὅτου. Ε)9]. 2, 6, 6 Ρ. 170. 
Ἡπὶς ἀνδιηδίϊ ἔν. 827 οἱ 888 νἱπαϊοανι Υ 410 Κ. 

δ95 

αἰαῖ. τόδ᾽ ἤδη ϑεῖον ἀνθρώποις κακόν, 
ὅταν τις εἰδῇ τἀγαϑόν, χφῆται ὃξ μή. 

ΑἸΟΙΠουΒ 1589. Ῥ]αί. ἄορτη. ὃν 94: ὁρᾶται δέ γε ἐπὶ μὲν τῆς Ιη- 

δείας ὁ ϑυμὸς λογισμῷ μαχόμενος --- ἐπὶ δὲ τοῦ “Ἰαἴου τὸν Χρύσιπ-. 

πον ἁρπάξοντος ἐπιϑυμία λογισμῷ μαχομένη" λέγει γὰρ οὕτως “ αἱ αἱ 

---μή᾽. ῬΙαῦ. Μον.Ρ. Ή6Δ: αἱ δὲ τῆς ἀκρασίας (ϑς. φωναῦ) ὃ ἔτορω καὶ 
βιϑηνμσυσαρ γνώμην. ἔχοντά μ᾽ ἣ φύσις βιάξεται’ (ἔν. 827) καὶ " αἰαῖ --- 
μή". ῬΙαί. Μοτ. Ρ. 38 Εἰ: " αἱ αἱ -- μή᾽. Ἐπ θη Ἰοσῦτη 5116 ᾿ρτη- 

τηδῖθ παροί ὅίοῦ. ΕἾον. δ, 6. νβ8. 1 τόδ᾽ ἤδη ϑεῖον)] τὸ δὴ ϑεῖον ῬΙαί. 

Ρ-. 446, τὸ ϑεῖόν ἐστιν νο}] τὸ δὲ ϑεῖον ἐν ΑἸοΐποιβ. νβ8. 2 εἰδῇ] 

ἴδῃ ΒΡ. 
899 

γνώμης σόφισμα καὶ χέρ᾽ ἀνδρείαν ἔχοιν" 

δύσμορφος εἴην μᾶλλον ἢ καλὸς κακός. 
δου. ΕἸον. 66,2: Εὐριπίδου Χρυσίππῳ. “ γνώμη - κακός". ν8.1 

γνώμη σοφός μοι Ἰουῖ, γνώμης σόφισμα ΒΟΥ051. ἔχοι οα., ἔχειν 

ΑΜ νγμα., ἔχοιν ΒΟΥΪΡΒΙ. γ8. 2 καλὸς] κάλλος Α. οὕπῃ ν8. 3 ἐξ Μρῃ. 

τ0η. 117: δύσμορφος εἴην μᾶλλον ἢ κακηλόγος. Απροᾶ. Βοῖβ85. γο]. 

1 Ρ. 154: δύσμορφος ἴσϑι μᾶλλον ἢ κακὸς λόγοις. 

840 

ὦ δέσποτ᾽. οὐδεὶς οἶδεν ἄνϑρωπος γεγὼς 
εν ἴω 
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οὔτ᾽ εὐτυχοῦς ἀριϑμὸν οὔτε δυστυχοῦς. 

το". ΕἾον. 10ὅ, 13: Εὐριπίδου ἐκ Χρυσίππου. ὦ - -- δυστυχοῦς". 

841 
εἰάξων 

Ηόϑγοῖ. 1 Ῥ. 1097: εἰάξζων: εἶα ἐπικελεύων. Εὐριπίδης Χρυ- 

σίππω. 

ΙΝΟΒΒΤΑΒΥΝΜ ΡΑΒΝΔΒΥΝ ΒΗΠΛΑΟΜΕΝΤΑ 

542 
ἀπρόσειλος 

Ἠφβγοῖ. 1». 600: ἀπρύσειλος" ᾧ οὐδεὶς προσειλεῖται. ἀλλ᾽ εὐθέως 
πίπτει. ἢ ἀκαυμάτιστος ἀπὸ τῆς εἴλης. Εὐριπίδης ἀλη. Απροα. ΒΒ κΚΚ. 
Ρ. 440, 82: ἀπρόσειλος᾽ ὡ οὐδεὶς προσειλεῖται. οὕτως Εὐριπίδης. 116- 
5. ὁ Π1π5. ἀπ ᾿“λκμαίωνι ἀπὶ ̓ Δλχμήνῃ ΒΟΥΊΡ5 1556. νἹ 6 6πιν. 

549 

εἰ μὴ γὰρ ἰδιον ἔλαβον εἰς χεῖρας μύσος 

0101. Ατ. ῬΙας. 907 : ἰδίων τῶν ἰδιωτικῶν. Εὐριπίδης ἐν Βάκχαις 
“εἰ μὴ ---- μύσος". “Γγννἰξξιι5. Ῥγο Δ ὈΠ]Π1οΥ βαιϑρΊοαύτη ἤθη ὁ ὙΘΥΒτΠ 
οχ Αρσάᾶπδο ογαίίομο τορϑυϊαμι 0556... Οα1π|5 ὈΥΪτητι5. νουϑιι5. (1520) 51ι- 
Ρουβίοβ οδῦ. [πα ]άθιη ρούταχη. ἔπους ἤν. 844. Αράῖδο οὐ ΠΟ Υ 51 
οὐ ποῖα. ἰηζοργάτη ποδί ποίου. (ΠΕΙΒΌΙ ρα θη 15, ἀπ 6 ῬΑ] ΙΗΙ 
Ῥαο πάσῃ. οοα οὶ. Ἰδοσιατη ἃ]Π]α] πὰ ΟΧ Ρᾶσίο. ὀοιροηβαγο βαπ π|0 
ῬΥΆΘΙΟΥ ΔΠ105 ΚΕ ἸΡΟΒ ΠΟ ἥτι5 ̓ ὰ ῬΊ110]. νο]. 8. ». 78---θ8, ααὶ Αρδιδο 
{θα ΟἿ». ρᾶῖ. νβ. 1312 54. 1956 54. 1120--- 124 1469---1472,, Π)10- 
ἼΥ50 ν5. 1600 54. 1602 1664 1662 1667 710 1108 54. 1678---Π080 1672 

---16077 1690. 
844 

γαυριᾶν 
Ληραίί. Ρ. 87, 29: γαυριᾶν καὶ τοῦτο μέμφονται. ΖΙημοσϑένης 

περὶ τοῦ στεφάνου, Ευριπίδης Βάκχαις. 

840 

ἀκανϑώδη ῥάχιν 
Ἰόίγηι. 1 ΜΠ. ὲ ΤΟ ΒΑ δάχις ---. ἐπὶ μὲν σώματος εἴρηται παρὰ τὸ 

τραχύ, ὡς Ἐὐριπίδης ἐν Ῥκάβῃ ἀκανϑώδη εἶπε τὴν δάχιν. Μοϊμποϊκίτι 
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ΠΙΊβι. οὐἷὰ. ν. 354. γγὸ ὁχκανϑώδη βου] θομ τη ΒῈΒΡ ἸΟΑΤῈΣ ἄκανϑαν οἱ 
τοβρ οὶ Ραΐαὶ Τὰν. Το. 117: καὶ διαδοῦναι νῶτον ἀἄκχανϑαν τ᾽ εἰς 
ἀμφοτέρους τοίχους μελέων. 

δ40 

ἡ γὰρ τυραννὶς πάντοϑεν τοξεύεται 
δεινοῖς ἔρωσιν., ἧς φυλακτέον πέρι. 

ιοθ. ΕἼον. 49, 4: Εὐριπίδου Ἠλέκτρα. “ἡ γὰρ ---- πέρι". νΒ5. ὃ 
ἐρῶσιν 10 γ]. ἧς Ὑιπα, ,. οἷς ΑΜ. δεινῶς ἐρῶσιν. οὖς φυλαχτέον. πά- 
τὲρ οἱ. ΆΙΟΚ. 96 Ἰϑγαπίδΐθ «αὐ τοθδοιβ δαὶ ΠΌΤΑΥῚΙ ουγαυιηΐ. 

5847 
ΑὖΥ, Κα. 314: “τάραττε καὶ χόρδευ᾽ ὁμοῦ τὰ πράγματα. ΠῚ 5560]. : 

παρῴδησε γὰρ τὸν ἴαμβον ἐξ Ἡρακλειδῶν Εὐριπίδου. Ἐογίαδδο. το- 
ΒΡ ΤΟΙταν πτι {111 ππιη ο ἀγα διϊβ ν ούθτιβ ἀρ συ 1 {π5. 

848 
ὅστις δὲ τοὺς τεχόντας ἐν βίῳ σέβει, 
δ᾽ ἐστὶ καὶ ξῶν καὶ ϑανὼν ϑεοῖς φίλος" 

ὅστις δὲ τὼ φύσαντε μὴ τιμᾶν ϑέλῃ. 
(ἡ μοι γένοιτο μήτε συνϑύτης ϑεοῖς 
μήτ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ κοινόπλουν στέλλοι σκάφος. 

Ονΐοι ΕἾον. Ελαρρ. 7 Ρ. 66, 2: “ὅστις --- σκάφος". 50". ΕἼον. 
79, 3: Εὐριπίδου Ἡρακλειδῶν. “ὅστις --- φίλος (ν85. 1 οὐ 3). Ἐοτ- 
ἰδ 559 Ἡρακλειδῶν (ηρς ψιμα,} ἴῃ Κρησσῶν ταπίαπά τη, 5διοαί Κρήσ- 
σαις οὐ ̓Ηρακλείδαις ἴῃ 5100. ΕἼοΥ. 106, θ᾽ δὐϊριανδινδνε: γ5. 3 ὅδ᾽ 
Ου.. ὁ δ᾽ ϑ51τοὉ. νβ. ὃ τοὺς φύσαντας οἱ ν5. 4 τοῖς ϑεοῖς οοά., τὼ φύ- 
σαντὲ οἱ ϑεοῖς Θ'οΠ ποι ἀθυγίητβ. [ἢ Θίοθδρι ΕἾἼου. 1, 8 Ἰδπαχηδ Εὐρι- 
πίδης Ἡρακλείδαις φγδοθοπὶ ΑΜ, νἱάθ Ἐπιν. ἔν. 319. 

849 
τὸ μὲν σφαγῆναι δεινόν. εὔκλειαν δ᾽ ἔχει" 
τὸ μὴ ϑανεῖν δὲ δειλόν. ἡδονὴ δ᾽ ἔνι. 

ὅτου. ΕἼοΥ. 7, 9: Εὐριπίδης Ἡρακλεῖ. " τὸ μὲν ---- ἔνι᾽. Ἐϊαπάθπηη 
Ἰοοτπη 5116 Ρ. οἵ βαῦ. ποτοῖπ μαθδὲ ῬΙαέ. Δῖον. Ρ.447 Ἐ. ν5. 9 δὲ δειλόν 
ῬΙαὶ., δ᾽ οὐ δεινόν 510». “Ηρακλεῖ ἴῃ Ἡρακλείδαις ᾿ππτδη άστω 6556 
Ἐπδρίοαθαν. 

δ90 
ἀναδρομαί 

Ηδογο. 1 Ρ. 890: ἀναδρομαί" αὐξήσεις. βλαστήσεις. Εὐριπίδης 

Ἱχέτισιν Ὑψιπύλῃ (ἱκέτισι ὑψοπύ φοαοχ). Νοι Ἰοριταν πος νόοδθι- 
Τπτ ἴῃ Ἱκέτισιν. 

851. 
ἔλαφον δ᾽ ᾿4χαιῶν χερσὶν ἐνθήσω φίλαις 
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κεροῦσσαν, ἣν σφάξοντες αὐχήσουσι σὴν 

σφάξειν ϑυγατέρα 
πος Ν. 4. 7: 59: ὅδοι λέγουσι ϑήλυν ἔλαφον τὰ κέρατα οὐ 

φύειν. οὐχ αἰδοῦνται τοὺς τοῦ ἐναντίου μάρτυρας ---- ὃ δὲ Εὐριπίδης 
ἐν τῇ Ιφιγενείᾳ “ ἔλαφον --- ϑυγατέρα᾽. ν5. 2 σφάξοντες πη, σφά- 
ἕαντες ἃ]. δ οῖβιβ 6 ϑϑηθπίπο ΓΡΠρθαΐαθ ΑὙ]14θηβῖ8. οχῖία ᾿μοβὴβ 
ογορίο ρϑῦπ νἹἀθηίαγ. 

852 

ὦ ϑερμόβουλον σπλάγχνον 
Ατν. Αομ. 119: ὦ ϑερμόβουλον πρωκτὸν ἐξυρημένε. ὉὉ᾽ ΒΟΒΟΙ.: 

παρῳδίᾳ χρῆται" ἔστι γὰρ ἐν τῇ Μηδείᾳ Εὐριπίδου " ὦ ϑερμόβουλον 
σπλάγχνον. Ῥϑδάθτῃ Ποὺ 6586 βρα στη δυιξαϊη ῬτΟΡΔΌΙΙΓΟΣ οἱ. ΤΌ]χη5- 
16 1πι8. 

809 

δείξας γὰρ ἄστρων τὴν ἐναντίαν ὁδὸν 
δήμους τ᾽ ἔσωσα καὶ τύραννος παν 

ΑΘΒΠ|. Γαΐ. [βδρ᾿. ἴῃ ῬΊαθη. Ρ. 125 ΠῚ: ὁ δὲ Εὐριπίδης φησί " δεί- 
ξας ---- ἰξόμην᾽". 1οϊα. ρΡ. 140 Ο: κατὰ τὸν Εὐριπίδην λέγοντα " δείξας 
- ζόμην᾽. ν5. 2 δόμους τηδ]ϊτη οπτῃ Βουρκῖο. Τωοοῖ5 ΡΟ ΠΟΥ 
84 ΤἬγοβίοιῃη τοίους, νἹἀθπίαν Αἰτοὶ σοῦ δ 6886, οἷς Βέγαῦ. ΓᾺΡ. 
98 οὐ ὅ9 801. Επαν. Οὐ. 989. 

554 

ὁϑούνεκα 
[αὐτὸς] ἕν ἑαυτῷ πάντα συλλαβὼν ἔχει. 

ΑΟΘΠΠΠ. Γαΐ. 1586. ἴῃ ῬΊιδοῃ. Ρ- 189 Ὡ: ἐνιαυτὸς δὲ ἡλίου εἰθῦτοῦ 
ἐπεὶ ἔχει τὰς πάσας ὥρας ἐν ἑαυτῷ τέσδαρας κατὰ τὸν Εὐριπίδην δ᾽ 

οὔνεκ᾽ ἐν αὐτῷ πάντα συλλαβὼν ἔχει". ν5. 3 αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ γτὸ ἐν 
αὐτῶ τορεϊταῖς Μοἰποϊκῖπβ. 

δῦ 

ἥκει δ᾽ ἐπ᾽ ὥμοις ἢ συὸς φέρων βάρος 
ἢ τὴν ἄμορφον λύγγα, δύστοκον δάκος. 

Αοϊαπυβ Ν. Α. 14,6: ἔοικε δὲ ἄρα ́ τῷ “ϑηρίῳ τούτῳ (βο, λυγγῶ 
μαρτυρεῖν καὶ Εὐριπίδης τὸ ἀπρόσωπον οὖν ὅταν που λέγῃ " ἥκει ---- 
δώκος᾽. ὑπὲρ ὅτου δὲ λέγει δύστοκον, τοὺς χριτικοὺς ἐρέσϑαι λῷον. 

890 

παίζω - μεταβολὰς γὰρ πόνων ἀεὶ φιλῶ. 
Αο]δηυβ Υ. Ἡ. 12, 16: ἔπαι Ἑ δὲ ὁ ἄρα ὃ Διὸς καὶ ̓ ἡλκμήνης μετὰ 

παιδίων πάνυ “σφόδρα. τοῦτό τοι καὶ ὁ Εὐριπίδης ἡμῖν ὑπαινίττεται 
ποιήσας τὸν αὐτὸν τοῦτον ϑεὸν λέγοντα " παίζω---- φιλῶ". λέγει δὲ τοῦτο 
παιδίον κατέχων. 
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δὺ7 

φήμη τὸν ἐσϑλὸν κἀν μυχοῖς δείκνυσι γῆς. 
ΑΟΒο 685 ὁ. ᾿Γ λα γοΣι, 5 128: καὶ πάλιν τὸν Εὐριπίδην ἀποφαινό- 

μενον τὴν ϑεὸν ταύτην (50. Φήμην) οὐ μόνον τοὺς ζῶντας ἐμφανίζειν 
δυναμένην ---- ἀλλὰ καὶ τοὺς τετελευτηχύτας. ὅταν λέγῃ ἡ φήμη - γῆς 

Επιπάθηι γούβαηι ὁχ ἔπιν. ἁῆονὶ δυϊδ5 ν. φήμη. μυχῷ Αοβολι., μυ- 
χοῖς δά. 

δὺϑ8 

ἀλλ᾽ ἥδε μ᾽ ἐξέσωσεν, ἥδε μοι τροφός, 
μήτηρ. ἀδελφή. δμωίς. ἄγκυρα, στέγῃ. 

ΑἸοχδπάου ἈΠοτί. γο]. 8 Ρ. 440 54.: ἐπιμονὴ --- ἡ ἐπὶ πλεῖον ἐπὶ 
τοῦ αὐτοῦ νοήματος ἐπιμονὴ μετὰ αὐξήσεως. Εὐριπίδης ἡ ἀλλὰ ---- στέ- 
γη΄. γν8.1 ἀλλὰ δή μ᾽ ἔξω ἔσωσεν ἀιῖο Νοντηδηητ. ἔνε δέ μοι ἀιΐθ 
4 ]οκ. νβ. 3 ἡ μήτηρ ἀπέθ ΝΟΥΥΤΩΔΉΠΠΠῚ. 

859 

ἀλλ᾽ ἄγχιμος γὰρ ἥδε Φοιβεία γυνή 
«Αποοα. ΒΟΚΚ. Ρ. 840. 35: ἄγχιμος. ἀντὶ τοῦ πλησία. Εὐριπίδης 

ἀλλ᾽ -- γυνή. φοιβία οοά., Φοιβεία ΜΔ. 

8560 
ϑεοὶ χϑόνιοι 

ξοφερὰν ἀδίαυλον ἔχοντες 
ἕδραν φϑειρομένων “ἡχεροντίαν λίμνην 

Αμροα. Β6ΚΚ. ρΡ. 8485 54.: ἀδίαυλος τόπος. ὅϑεν μὴ ἔστιν ἐπανελ- 
ϑεῖν. οὕτως Εὐριπίδης “ϑεοὶ --- λίμνην". ν5. 3 ξοφερὸν οοἄοχ, ἕο- 
φερὰν Βοκίκου, ααὶ διηδρδοβίοβ γθβεϊ {πιο γ 6 ΘΟμδίτιΒ οϑύ: ξοφερὰν δίων: 
λον ἔχοντες ἔδραν Ι τὴν φϑειρομένων ᾿Δχεροντείαν | λίμνην. 

801 
ἄδωρος χάρις 

Αποοά. ΒΟ6ΚΚ. ρ. 846,19: ἄδωρος χάρις" ἡ [μὴ] ἐπὶ τέλους (.. τέ- 
λος) ἐλϑοῦσα δωρεά. οὕτως Εὐριπίδης. Ἐδάθιη οὐηἶ5515 οὕτως Εὐρι- 
πίδης ῬΊσγ. ΒΕΘΚΚ. Ρ. 36, 11, ἀπ86 μὴ «αἀα τα 1 ΜδίΝ. 

8502 
δράκοντος αἱματωπὸν ὄμμα 

Απορᾶ. ΒΟΚΚ. ρΡ. 863, 8: αἱματωπόν. Εὐριπίδης " δράκοντος αἷ- 
ματωπὸν αἷμμα΄. ὄμμα τοπεςαϊ! ΒοΙδ55. 

809 
αἱματοσταγὴ 

κηλῖδα τέγγῃ 
βανθτά. ΒΕΚΚ. νΡ. 862 10: αἱματοσταγῆ. Εὐριπίδης καὶ ᾽ἄριστο- 

φάνης " αἱματοσταγῆ --- τέγγῃ᾽". ΑὐἸϑίορ δ 15 α1ο1 νι θέτν ἤδη. 471. 
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8504 
ἀκόμπαστος λόγος 

Αποοᾶ. Βοκκ. ρ. 869, 18: “ ἀκόμπαστος λόγος Εὐριπίδης φησὶ 

καὶ ᾿ ἀκόμπαστος φάτις. 

800 
ἀκόμπαστος φάτις 

Αποοᾶ. ΒΕΚΚ. Ρ. 869, 18, νἱα6 ἔν. 864. 

800 

οὔ σοι παραινῶ μηχανωμένῃ κακὰ 
ἐχϑροῖσι. σαυτῇ προσβαλεῖν ἀλάστορα. 

Απορᾷ. ΒοΚΙς. Ρ. ὅ88, 1: ἀλάστορα “προσβαλεῖν. οἷον μύσος καὶ 
ἀνοσιουργίαν. Εὐριπίδης " οὔ σοι ---- ἀλάστορα". ν5. 3 σαυτὴν οοἄοχ, 
σαυτῇ 6ΚΚΟΥ. 

5017 

ὦ Κύπρις. ὡς ἡδεῖα καὶ μοχϑηρὸς [εἶ]. 
Αποοά. ΒοΙ55. γ0]. ὃ Ρ. 289: : γίνεται δὲ (Βο]οθοίβηαιβ) περὶ τὰ μέρη 

τὸν λόγου καὶ περὶ τὰ παρεπόμενα. περὶ τὰ γένη. οἷον Εὐριπίδης 
«ὦ Κύπρις --- μοχϑηρός". εἶ ἀαατϊα! ΕἸΧΙαΒ. 

508 

τρομὸν δρόμημα γηραιοῦ ποδός 
Αποοᾶ. Οχοη. νο]. 1 Ρ. 1929. 8: τὰ εἰς ΜΟΣ λήγοντα τῷ Ο παρα- 

ληγόμενα δισύλλαβα “μονογενῆ πάντα ,βαρύνεται. εἰ μὴ διάφορον εἴη 
τὸ σημαινόμενον᾽ γόμος. νόμος. τρόμος. δρόμος. εἰ δέ τι ὀξύνεται; 
πρὸς διάφορον σημαινόμενον" “νόμον κατὰ τρομὸν δρίμημα γηραίου πο- 
δός’ Εὐριπίδης. Τιορ μη τπιπη βιϑρίοον πρὸς ὃ. σημαινόμενον νόμος καὶ 

νομός. τρόμος καὶ τρομός " τρομὸν δρόμημα κτὲ. ΓΡῚ οοὔ,, δρόμημα 
ΟΥ̓ δι, υ. 

869 
ἀλλ᾽ αἰϑὴρ τίκτει σε. κόρα, 
Ζεὺς ὃς ἀνθρώποις ὀνομάζξεται. 

Λποοά. Οχοη. νο]. 1 Ρ. 182, 18: λέουσι δ᾽ αὐτὸν αἰϑέρα Δία εἶναι, 
ὅτι ἔμπορός ἐστι καὶ ξῇ. Εὐριπίδης " ἀλλ᾽ ---- ὀνομαάξεται᾽. Ἐογο οἃ- 
οι ΟἸΉ550. Τα ΡΙ 415 πουλῖη 9 Απθοά. ΟΧομ. νο]. 3 Ρ. 448,6 οἱ Πὕἴγτη. 
(πᾷ. γν. 230, 80. ν5. 1 κόρας Ἐν. ΘΟ. ν8. ῶ ὡς Τέγιι. α΄. ἀνϑρώ- 
ποισιν Ατιοοᾶ. Οχοπ. γο]. 2 οὐ ᾿ὕίγιη. πιά. 

870 
τίς ἔσϑ᾽ ὁ μέλλων σκόλοπος ἢ λευσμοῦ τυχεῖν ; 

Αποοᾶ. Οχομ. νο]. 3. Ρ. 38, 3: σκόλοπος" διὰ τοῦ Ο ἡ παραλή- 
γουσα. Εὐριπίδης " τίς ---- τυχεῖν; λεσμοῦ ὁοοἄοχ, λευσμοῦ Οτδιηον. 
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571 
ὁ λῷστος οὗτος καὶ φιλοξενέστατος 

Αποοᾷ. Οχοι. νο]. 3 Ρ. 459, 17: " ὄλως --- καὶ φιλοξενέστατος᾽ Εὺ- 
π "» ᾿ -» ς -» τ 

ριπίδης (εὖρι οο4.). ὅλως τὸ σοῦτος οοἄ,, ὃ λώστος οὗτος ΟΥδιμον. 

872 
οὐκ ἔστιν εὑρεῖν βίον ἄλυπον οὐδενί. 

Ἀποηγτα. ἴῃ Αποοᾶ, Οχου. νο]. 4 ῥ. 358, 88: Εὐριπίδου " οὐκ --- 
οὐδενί". Οὐηΐδδο ροοίδο ποιηῖμο ἔπτη γουβιιηι ἃ ουτιηῦ ΠΠΟΥΙΠΟΡ ΌΤΙ ΘΚ 
ἩΠ οι. νο]. 1. Ρ. 35. Αρβμ ποι ῖτι5. 1014. Ρ. 68. ἀηομ. 1014. Ρ. 180 ὅ'ο])ο]. 
Αρμέποι. ποῦ. νο]. 2 Ρ. 592 Ρ. 598 "᾿ΠΠοοάοτιιβ Μοίοον. ΜΊ5ο. 38 γ. 
18: Ρ. 105 Μίοῃ. τηῦμ. 419 Τοῃδηνο5 Οδουρίαορ ἴῃ Βοΐδ5. Απϑοά, 1 Ρ. 
69 Μαπιοὶ Ῥα]δθ0]. Ῥτιδθο. δὰ ἢ]. δ Ρ. 82. Μοπδπάγο (Θοπι. 4 
ῬΡ. 195) Ἰοσύπηι ἐρῚ θα Ουῖοι ΕἾἼον. 8, 5 Ρ. 68, 18: ἐκ τοῦ Πλοκίου “οὐκ 
-- οὐδενός. βίον) τὸν βίον Ἰον δ δδεα ἘΡΡΘ χὰ ἄλυπον ἐν οὐδενί 
ΡΙουίαπο ἰοβίθβ, ἄλυπον οὐδενί ν. 1. ἴῃ Ἡδστηορ. οὐ Αρίμῃι., ἄλυπον 
οὐδενός Οτΐοη οὐ ΤΟ δηποβ δουρί ο5. 

579 
ἈροΠοά. 2,1,.4: καὶ αὐτῷ (θεοῖο ΑορΥΡ τΘ 6) γίνονται παῖδες 

δίδυμοι. «Αἴγυπτος χαὶ Δαναός. ὡς δὲ φησὶν Εὐριπίδης. καὶ Κηφεὺς 
καὶ Φινεὺς προσέτι. ϑ΄οΠο]1α Α686}.. ΘΌΡΡΙ. 517: ὃ Εὐριπίδης πέντε 
φησὶ παῖδας εἶναι Βήλου. Αἴγυπτον Δαναὸν Φοίνικα Φινέα ᾿“γήνορα. 

814 
ἅλα πορφυρέην 

ΑὐἹβεϊα. νο]. 1 ρ. 401: Ὅμηρος λέγει ἰοειδέα πόντον καὶ οἴνοπα 
πόντον. καὶ Εὐριπίδης ἅλα πορφυρέην καὶ εἰ δή τις ἄλλος ἄλλο τι 
τοιοῦτον. Ἐοτία586 πορφύρεον οἶδμα νο] πορφυρφέας λίμνας (Ἐπ. Ηρ. 
788 744) τοβρίιοἰζαν. 

570 

Ζεὺς ἐν ϑεοῖσι μάντις ἀψευδέστατος . .. 
καὶ τέλος αὐτὸς ἔχει. 

ΑὐἹβίια. γΟ]. 2 Ρ. 561: διὰ τοῦτο “Ζεὺς --- ἀψευδέστατος᾽ . καὶ 
ὅτι γὲ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ὁ αὐτὸς οὗτος ποιητὴς μαρτυρεῖ. τὸ γὰρ δεύτερον 
ἔστιν αὐτῷ “καὶ τέλος αὐτὸς ἔχει". Ὁ] ὅ.6110]. Ρ. 402: Εὐριπίδης ἐ ἐν 
ἀπράκτοις (ἀπταίστοις Β) πράγμασι (]. δράμασι) νξ αν τὰ τὸ ᾿ Ζεὺς τος 
ἀψευδέστατος᾽ » εἶτα μὲτ ὀλίγον " καὶ τέλος αὐτὸς ἔχει". νϑ5. 1 ἐν ϑεοῖσι 
μάντις] μάντις ἐν ϑεοῖσιν ν. 1. ἴῃ 5610]. 

876 

ἀλλ᾽ αἰσχρὸν εἰπεῖν καὶ σιωπῆσαι βαρύ. 
ΑΥν. Τωβ. 718: “ ἀλλ᾽ ---- βαρύ". τϑὶ βομο]1α: ἐξ Εὐριπίδου. 
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877 

τηλοῦ γὰρ οἴκων βίοτον ἐξιδρυσάμην. 
ΑΥς ΝῊΡ. .498: σύγγνωῪθέ μοι" τηλοῦ γὰρ οἰκῶ τῶν ἀγρῶν. {01 

ὅ.6Π01.: λέλεκται δὲ αὐτὸ παρὰ τὸ Εὐριπίδειον. ὕπερ οὕτως ἔχει “ τη- 
λοῦ ---- ἐξιδουσάμην ". 

818 

ες ᾷληϑες, ὦ παῖ τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ; 
Αν. Πδῃ. 840: :ἄληϑες ὦ παῖ τῆς ἀρουραίας ϑεοὺῦ: ὉὈΌῚ Ομ] 1: 

εἴρηται δὲ ὁ στίχος παρὰ τὰ Εὐριπίδου " ἄληϑες --- ϑεοῦ; Νοῦθα τῆς 
ϑαλασσίας ϑεοῦ τοοσυντηί ΒΠ65. 974. Ἐογίδθ556 ἘΑΕΡΝΥ ΨΟΥΒΊ [πιϑ10 

ῬΙαΐο ομ. νο]. 3 Ρ. 661: ὃ Καρκίνου παῖς τοῦ ϑαλαττίου [ϑεοῦ]; τπ|0] 
ϑεοῦ Δααταϊ Οομθοίαβ. ΠΤ ΘΙΘΡΙ Ἰοοῦτη 6586 οἱ. ΜΙ ΒΡΥΑΥΤΠΒ. 

879 

μισῶ πολίτην ὅστις ὠφελεῖν πάτραν 
βραδὺς φανεῖται, μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχύς, 
καὶ πόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. 

Ατ. Βδη. 1497: ΕΥ̓Ρ. “μισῶ ---- ἀμήχανον". Ἐξ Ἐπ ρα 68 {τ8ἃ- 
Θοράϊα 05 γοΥβ5. ἀορσοσηρίοβ 6556 Αὐ᾽βίορμδηθϑ 1056 ᾿πα]οδί. 

580 

βέβληκ᾽ ᾿Ζχιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέσσαρα 
Ατὐ. Βδμ. 1400: " βέβληκ᾽ --- καὶ τέτταρα᾽. ἘπυσΙρ 415. 6556. ὙΘΥΒΌΤΩ 

Ἰοοὶ ΠΟΧῸΒ ἀοοσρί.. ΤΊΟΏγ 518. ΘΏΪΤῚ Τα] ρΊάοσι, ΔΙΠοα αἰζαν ΠΙ566 νοὺ- 

"15: ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ ζήτει τι τῶν βαρυστάϑμων. ὁ τι σοι καϑέλξει. καρ - 

τερόν τε χαὶ μέγα. τοϑροπάοί ἘασΙρΙ 465: φέρε ποῦ τοιοῦτο δῆτά μοὺ- 
στί; ποῦ; ροῦρὶῦ ΠΙΟΠΥΒαΒ: φράσω᾽ εβέβληκ᾽ --- τέτταρα᾽. βάθη 
νΘΥΒΤΙ5 1051 ΒΥΔΙΠΤΏ ΠΟΙ ΑἸΟ ΧΙ] Τρ ποτ σιιηΐ, Ὧἱ χαρά ἀοοοίὶ ὅοπο- 
Πουατη ἸΟΟτ5 Πδιην 15 ῬΘβϑῖηθ ΠΔΌΙΪ 5: ᾿Δρίσταρχος φησὶν ἀδεσπότως 
τοῦτο προφέρεσϑαι { πέριφ. οὐ ΒοΠ πο  ἀθυῖμ0), ὡς Εὐριπίδου πε- 
ποιηκότος κυβεύοντας ἐν τῷ Τηλέφῳ - οὺς καὶ περιεῖλε. μήποτ᾽ οὐν 

ἐχεῖϑεν ἡν. μᾶλλον δὲ ἐσχεδιακὼς ὁ ἂν εἴη ̓ Πριστοφάνης. οὐδὲ γὰρ τὸν 

Εὐριπίδην τοῦτο προφερόμενον.. ἀλλὰ τὸν Διόνυσον χλευάξοντα. τινὲς 
δὲ ὅτι ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ ἦν ὃ τόπος, οἱ δὲ ἐν Ἰφιγενείᾳ ἐν τῇ “4Ἔυλίδι. 

ἐμφαίνει δὲ καὶ Εὔπολις τοῦτο εἰδώς " ἀποφϑαρεὶς δὲ δύο κύβω καὶ 

τέτταρα" (τη. 3 ρ. 566). β΄ ΘΟ] θη τθοθηβ: ἐκ Μυρμιδόνων. 1) ]15ο]- 

τητι5 Οχ ποὺ Ιοθοὺ ἦο βοάθ ψουβθοσυιπη βαρτα βου! θίουτμη αὐαὐμιου ΟΧΈΙ- 

{1556 ΘΟΠ ΘΟ. 8; ΤρΠἸροηΐδθ Αὐ]Ιἀομβῖ5. ἠπθητῖο το ογοπ ἄα δά νβ. 

196: πεσσῶν ἡδομένους μορφαῖσι πολυπλύκοις. πτοία παυγαῦ Πὑπιδ. ΠΡ’ 

Ι084, 2: β βὲ βλην --- καὶ τέτταρα᾽. ἤγουν δύο μονάδας καὶ τέτταρα, 

ὃν στίχον Ευριπίδης ἐν Τηλέφῳ ϑείς, που κυβεύοντας ἥρωας εἰσήγαγε 

καὶ μαϑὼν ἐπ᾽ αὐτῷ χλευασϑῆναι ὡς εὐτελεῖς, καϑὰ σκώπτει καὶ ὃ κω- 

μικός. αἰδεσϑεὶς περιεῖλεν ὅλον τὸ ἐπεισόδιον. ΒπρΠ τιον ἴάοτ Οά. Ρ. 

1307, 19. ΟἹ, Ζοπον. 3, 85: " βέβληκ᾽ --- καὶ τέτταρα᾽. τοῦτο Εὐύρι- 
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πίδου ἐστί" καὶ ̓ Δριστόξενος δὲ φησὶν ὅτι Εὐριπίδης διορϑῶν τὸν Τή- 
λεφον ἐξεῖλε τὴν πεττείαν. Ἰσαάθμι γουβῖτη ἘλανἸρ αἱ νἱπἀϊοδηῖ ῬΠοί, 
Τιοχ. Ῥ. 603, 11 οἱ διυιϊάδδ ν. τρὶς ἐξ ἢ τρεῖς κύβοι. 

551 
"»"ο ᾽ ᾽ Ἁ Α ΄ ͵ 

πεσεῖν ἐς εὐνὴν καὶ γαμήλιον λέχος 
. " » 

ΑΥὐ. ]οβηι. 1122 » Βασι ρ  ἄθτα δος ἀϊοοῃίομι (οἰ: τέ ὃ οὐκ ἐᾷς 
λύσαντά μ᾽ αὐτήν, ὦ Σκύϑα, “πεσεῖν --- λέχος: ἘασρΡΙἀθαμη 6556 
ΑΙ του γουβαθη οουύιτη νἀ θίιν, οχ Αμπάτγοιηοάα ἀδβαμηρύιμπι 6556 
οἱ. Ῥουβομτι5 ἴῃ πν. Ηθο. 1010. 

8852 

λόγων δίκαιον μισϑὸν ἂν λόγους φέροις, 
ἔργον δ᾽ ἐκεῖνος ἔργον ὃς παρέσχετο. 

Αὐϊβίοί. ΕΠ. πὰ. 8, 11 Ρ. 1244 ἃ 11: μὴ γάρ τι λέγει Εὐριπίδης 
ποιήσας “ λόγον -- παρέσχετο᾽. γ85, 1 λόγον ΠΠΌΥῚ, λόγων βουῖρϑι. δίς 
καιον] ἔ. δικαίως 16ρ. λόγου εἰσφέροις., γ6] λόγου εἰφέρης Π|Όνϊ, λόγους 
φέροις ΒΟΥΡΒΙ. γ5. 3 ἐχείνοις ἸΙΌγΙ, ἐκεῖνος Μπιορταυπιβ. ἔργα ἸΙὈΥ], 
ἔργον ἧς Μοίμοκιμβ. 

5889 
Αὐαιϑίοί. ῬΟΙΙ. 5, 9 Ρ. 1810 ἃ 82: ὥστε ξῇ ἐν ταῖς τοιαύταις δημο- 

κρατίαις ἕκαστος ὡς βούλεται καὶ εἰς ὃ χρήξων (εἰς τὸ χρῆξον 1. (οοίί- 
ΠΡ), ὡς φησὶν Εὐριπίδης. Οἱ αἰδίονταπι. ΚὍΡΡ]. 440 τϑβρίοὶ ραϊαθαί. 

554 

ἐπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι πλὴν δυοῖν μόνον, 
Ζήμητρος ἀκτῆς πώματός ϑ᾽ ὑδρηχόου, 
ἅπερ πάρεστι καὶ πέφυχ᾽ ἡμᾶς τρέφειν ; 
ὧν οὐχ ἀπαρκεῖ πλησμονή" τρυφῇ δέ τοι 
ἄλλων ἐδεστῶν μηχανὰς ϑηρεύομεν. ὕ 

Αἴ. ΕΥ̓ Ῥ. 168 ἘΣ: ᾿ ἐπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι" κατὰ τὸν σὸν τοὶ ψῳρ δ 
γραμματικώτατε. "“ πλὴν --- ϑηρεύομεν᾽". Ο΄611π|5 Ν. Α.6, 16, 7: ἡπααρί- 
π65 σμρρεοηϊαγιηι ἡναῖον αρίοβίαϊϊογ16 αϊρηαβ σοηϑοίνηλιδ, δὶ ὑϑγδιι5. ΚΙ ριαὶ 
γϑοογθηιι", φεῖδι βαθριδδίηιο ΟΠγ δίρριιδ ρ]]οδοριιδ [τιδιι8{] ---- " ἐπεὶ τί 
δεῖ ---- μηχανὰς ϑηρώμεϑα᾽. ν5. 1--ῷ οχ Ἐπιρ. αἴουτιῦ Βοχέ. Ἐπην. Ρ. 
661, 1 οἱ Ἐπιρί. 1]. Ρ. 868, 88, ᾿ἴζθῃν οη1. Ρ. ἢ. Μπβομ. ἴῃ ίου. ΕἼοΣ. 40, 
9, γ85.1 οἱ 3 οχ ἔπι ριάο Ρ]αἰδγοθτιβ ΜΙον. Ρ. 1044 Β, οἵα. Ρ. ποιη. Ῥ]αΐ. 
Μὸρ 5.86 Ε΄. ΡΣ 1045 Εἰ δίοῦ, ΤΟΣ. ὅ.,.1: τας Φ δἰ, Θ΄ Ὅχαρθ»ο θα; 
ῬΙαί. Μοῦ. ρΡ. 1044 Εἰ. νϑυύρθὲὰ τρυφῇ --- ϑηρεύομεν (ν5. 4 οἱ 5) οχ Επ- 
ΤΙΡΙ4 6 Ἴ 6168 ἴῃ ϑίον. ΕἾοΥ. 108, 82. νβ. 1 ἐπεὶ τί δεῖ] καίτοι τί δεῖ 
Ἐπιβί., τέ γὰρ δέοι (1. 6. δέον) βοχίαϑ ΕπηρΡ. βοοτοῖσι οτη. Ἐπτιδί. δυοῖν] 
δυεῖν δ δῖ!. ῬΙαι. ον. Ρ. 86 Ἐ΄, οἵ ν. 1. ὅἴον. ΕἼον. 10, 9. μόνον] μό- 
νοῖν γνο] μόνων (ον. ΕἾοΥ. 5, μόνων Ἐαθί. ὕϑ, 3 πώματός 9] καὶ 
πόματος ΡΙαΐ. Ρ. 1043 οὐ 1044. ν5. ὃ ἅπερ] ἃ δὴ Βδοχίαιβ ΕηΡ. γ8. 4 
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πλησμονὴς ΑΤ., πλησμονή 6.611. νϑβ. 4 δέ τοῦ 6165 οἱ 616]]., γέ τοῦ 
Αππ. ν5. ὃ ϑηρεύομεν '6165 οὐ ΑἸι., ϑηρώμεϑα Ο6111π5. 

8δῦ 

ἀρκεῖ μετρία βιοτά μοι σώφρονος τραπέζης, 
τὸ δ᾽ ἄκαιρον ἅπαν ὑπερβάλλον τὲ μὴ προσείμαν. 

0. ΤΥ: 158, Ἑ: χὰν ἄλλοις δὲ ὁ ὡς ὁ σκηνικὸς οὗτος φιλόσο- 
φος (Ἐπ ρ 1465) ἡ ἀρκεῖ --- προσείμαν᾽. ν5. 3 ἅπαν] ἅπαν τόδ᾽ ῬοΥ- 
ΒΟΏΤΙΒ. 

880 
τἀλλότρια... τὸν χαλῶς εὐδαίμονα 

ῬΠΘΟΡ ΤΏΡ ΟΣ (ΟἹ. 2 Ῥ. 806) ἴῃ ΑἸ. ΤΥ ν. 166 Β: Εὐρι- 
πίδου τἄριστον (τάρ᾽ ἐστὶν Μοἰποκία5) οὐ κακῶς ἔχον. τἀλλότρια δει- 
πνεῖν τὸν καλῶς εὐ δαίμονα. 01 δειπνεῖν Ἰπ511 οοτηΐοο ἀοθοίθν, 1π- 
τἰρίἄοιῃ φεύγειν ν6] 5βἴπη!]6 απἰ4 ΑἸ χΊθ56 ΒαΒΡΊΘΟΥ. 

887 

ἐν πλησμονῇ τοι Κύπρις, ἐν πεινῶντι δ᾽ οὔ. 
ΑἸ ΤΡ. 2100 (πρι. Οα. ΤΕ 1696, 85): παρ᾽ οὗ (56. ἃὉ ΔΙ 60) 

ὃ σοφὸς Εὐριπίδης λαβὼν ἔφη " ἐν --- οὐ. Ἑπιπάθιη νϑυβιτη 51π|6 
Ρορίαθ ποιηΐηθ δῇονυαηί Γι δμῖπι5 1)60]. Ἐπν ὃ Ῥ. ὅ89 54. ὅ6Πο!. ΒΌΡΠ. 
Απέ. 781 αὙθρογ. ΝαζΖ. νο]. 3 ρ. 318 Ο Μϑη. τποῃ. 159. ᾿ΐθιη νοῦθα ἐν 
πλησμονῇ τοι Κύπρις Ατἱδίοί. Ῥ͵ΟΌ]. 10, 47 Ρ. 896 ἃ 34 ΓΓΘιη᾿βύϊπι5 Ρ. 
164 Β ΟἸοιμθη5 ΑἸδχ. ϑίροτη. ΤΙ ν. 514. οἵ. ΑΒΕΡΠ μῸ5 (Οοτι. 9. 
15) ἴὰ ΑἸ. 1 Ρ. 38 ἘΠ΄: ἐν πλησμονῇ γὰρ Κύπρις. ἐν δὲ τοῖς κακῶς 
πράσσουσιν οὐκ ἔνεστιν ᾿Δ“φροδίτη βροτοῖς. ῬΊΗΙ, ΔΊ οὐ", Ῥ. 126 Ο: οὐ 

γὰρ ἐν πλησμοναῖς Κύπρις. ἀλλὰ μᾶλλον ἐν εὐδίᾳ σαρκὸς καὶ γαλήνῃ. 
Αο]ίδηυβ Ν. Α. 8,1: τῆς ᾿“φροδίτης ἐ ἐν πλησμονῇ καὶ ἐκεῖνοι μέμνην- 

ται. πεινῶντι ΑἸΗ. οὐ Τίθδῃ., πεὸν ὦσι 60]. ΘΌΡΗ. ατορ. Νὰ. Μϑηῃ. 
ΤΏ0Π]. 

888 

Βαχχίου φιλανϑέμου 
Αἴϑοπα πεπαίνοντ᾽ ὀρχάτους ὀπωρινούς, 
ες 5 βοοτοὶ καλοῦσιν οἶνον αἴϑοπα. 

ΑΜ. ΧΙ ν. 4656 Β: διόπερ καὶ Εὐριπίδης ἕνα τῶν Ἡλίου ἵππων 
φησὶν εἶναι ΤῚΣ "τς οἶνον αἴϑοπα᾽. Ἰῦυθί. 1]. ». 888, 62: λέγε- 

ται γάρ που Εὐριπίδης εἰπεῖν ἕνα εἶναι τῶν ἵππων Ἡλίου “ Αἴϑοπα -- 

οἶνον αἴϑοπα (5. 2. οἱ 8). ν5.1 φιλανϑέος οα., φιλανϑέου Π|0γ1, φιλ- 
ανϑέμου ΒΟΥ 1051. 

" 889 
παίδευμὰ δ᾽ Ἔρως σοφίας ἀρετῆς 
πλεῖστον ὑπάρχει. 

καὶ προσομιλεῖν οὗτος ὁ δαίμων 
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πάντων ἤδιστος ἔφυ ϑνητοῖς" 
καὶ γὰρ ἄλυπον τέρψιν τιν᾽ ἔχων " 
εἰς ἐλπίδ᾽ ἄγει. τοῖς δ᾽ ἀτελέστοις 

τῶν τοῦδε πόνων μήτε συνείην 
χωρίς τ᾽ ἀγρίων ναίοιμι τρόπων. 

τὸ δ᾽ ἐρᾶν προλέγω τοῖσι νέοισιν 
μήποτε φεύγειν. 10 
χρῆσϑαι δ᾽ ὀρϑώς, ὅταν ἔλϑη. 

Αι. ΧἼΤ ν. 561 Ἄν: ἐμνημόνευσαν τοῦ σχηνικοῦ φιλοσόφου Εὐ- 
ριπίδου ἀσμάτων. ὧν ἣν καὶ τάδε “ παίδευμα --- ἔλϑη᾽". ν5. 3 καὶ πλεῖ- 
στον Ῥ. ὑπάρχειν ῬΥ͂Ι,, ὑπάρχει ΟΒΔα Ομ. γ5. 7 συνίην ἸιΡγ]. 
γ85. 8 νέοιμι 110γ]. ν8. 1] ὀρθῶς οι. Ῥ. ὅταν ἐξῇ πε ρισιλς 

890 

τὴν ᾿ἀφροδίτην οὐχ ὁρᾷς ὅση ϑεός; 
ἣν οὐδ᾽ ἂν εἴποις οὐδὲ μετρήσειας ἂν 
ὅση πέφυκε κἀφ᾽ ὅσον διέρχεται. 
αὕτη τρέφει σὲ χἀμὲ καὶ πάντας βροτούς. 
τεχμήριον δέ, μὴ λόγῳ μόνον μάϑης. ῦ 
ἔργῳ δὲ δείξω τὸ σϑένος τὸ τῆς ϑεοῦ. 
ἐρᾷ μὲν ὄμβφου γαῖ᾽. ὅταν ξηρὸν πέδον 

ἄκαρπον αὐχμῷ νοτίδος ἐνδεῶς ἔχῃ" 

ἐρᾷ δ᾽ ὁ σεμνὸς οὐρανὸς πληρούμενος 

ὄμβρου πεσεῖν εἰς γαῖαν ᾿ἀφροδίτης ὕπο- 10 

ὅταν δὲ συμμιχϑῆτον ἐς ταὐτὸν δύο. 
φύουσιν ἡμῖν πάντα καὶ τρέφουσ᾽ ἅμα. 
δι᾿ ὧν βρότειον δῇ τε καὶ ϑάλλει γένος. 

Αἴ. ΧῚΠ Ρ. 599 Ἐ": τὰ Εὐριπίδου ἐπὶ νοῦν λαμβάνων λέγω “ τὴν 
᾿“φροδίτην ΟΣ Θἴο. ΕΠ0]. 1, 9,1 Ρ- 368 5ἴπο Ἰοιηηδίο: ὃ τὴν 
᾿ἡφροδίτην -- γένος". εὖϑ:. 1 ὁπ. Ῥ. ποῖ. ἃ νὲ ῬΊπιδ. Μον. Ρ. 766 Ἐ: 
τὴν δ᾽ ᾿ἀφροδίτην οὐχ ὁρᾷς ὅση ϑεός; ν5. 3 ἢν} ἀλλ᾽ 5[ο». νϑ. 8 οἵη. 
Ρ- ΔΟμῚ. μαθοὶ ῬΙαί. Μου, ρ. 449 Ο. καὶ ἐφ᾽ ὅσον 11Ὀτἱ, πἰϑὶ αποά καὶ 
ἐν ὅσῳ ΑἸΠοπδοὶ Ρ. νϑ8. ὅ μάϑῃς) μάϑοις τ Υ5. 7 ΗΑ Νς ἘΠ1ΠΗ. ΝΊο. 
9,2 νη. 660 ΕἾ Εὐριπίδης μὲν φάσκων ἐρᾶν μὲν ὄμβρου γαῖαν ξηραν- 
ϑεῖσαν. ἣ ἐρᾶν. δὲ σεμνὸν -- γαΐαν’ (ν5. 9 οἱ .10). ἀρ. Μ»5., 1.0}. 
1908 Ὁ 16: ἐρᾷ μὲν γάρ. φησίν. ὄμβρου γαῖα. ὅταν ξηρὸν πέδον. 1014. 
Ρ- 1310 « 14: διὸ καὶ Εὐριπίδης " ἐρᾷ μὲν ὄμβρου γαῖα. ὅταν ξηρὸν 
πέδον". οἵ. ἜΝ ΤΩΣ ἘΠῚ. Ἐππιά. 8,1 Ρ. 1285. « 16: ὅϑεν εἴρηται “ἐρᾷ 
μὲν ὄμβρου γαϊα’. ῬΊαι. Μον. Ρ. 770 Α: οὕτω γὰρ ἐρᾶν ὄμβρου γαῖαν 
οἵ ποιηταὶ λέγουσι καὶ γῆς οὐρανόν. ΜΡοτιΒ Απΐοῃ. 10, 21: ἐρᾷ μὲν 
ὄμβρου γαῖα. ἐρᾷ δὲ ὃ σεμνὸς αἰϑήρ. ἐρᾷ δὲ ὃ κόσμος ποιεῖν ὃ ἂν 
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μέλλῃ ῥέμεσθαι, ὅ601. Ηο5. ΤΠ ιθορ, 138: Μένανδρος “ ἐρᾷ μὲν ὄμ- 
βρων ) αἰα ".. νῷ. 7 ὅταν Ατιϑίοί. οἱ Βιὸμ.; ὅτε ΑἸ. νῆ. 9: 15 ΘΧ 

τε χδξιρνα ἀοδιπηροῖῃ Ἐπιϑι. 1]. Ῥ- 918, 38. γ8. 11 ταὐτον) αὐτὸν 5΄1ο- 
θδοὶ Α. νβ. 19 φύουσιν ἡμῖν] τίχτουσι μιν (1. 6. τίκτουσιν ἡμῖν) 5100. 
καὶ τρέφουσ᾽] κἀκτρέφουσ᾽ Βίουθ. νοῦθὰ καὶ τρέφουσ᾽ ἅμα ομι. Ἐπί. 
γ5. 15 δι᾿ ὧν] ὅϑεν καὶ ὅτο». ϑαλλει] ϑάλει δίοθαοὶ Α. 

501 

εἴ μοι τὸ Νεστόρειον εὔγλωσσον μέλος 
᾿Αντήνορός τε τοῦ Φρυγὸς δοίη ϑεός. 
οὐκ ἂν δυναίμην μὴ στέγοντα πιμπλάναι, 
σοφοὺς ἐπαντλῶν ἀνδρὶ μὴ σοφῷ λόγους. 

ΑἸ. ΧΥ ρὑ. 666 Α: “εἴ μοι --- δοίη ϑεός’ (5.1 οἱ 2) κατὰ τὸν 
πάνσοφον. Εὐριπίδην. ἑταῖρε Τιμόκρατες. οὐκ ἂν δυναίμην ἀπομνη- 

μονεύειν. ἔτι σοι τῶν πολλάκις λεχϑένων κτέὲ. Ἐπαβί. 1]. Ρ. 1801, 88: καὶ 
δηλοῖ αὐτὸ καὶ Εὐριπίδης εἰπών " εἴ μοι. ἤγουν εἴϑε μοι. τὸ ἹΝεστό- 
ρέίον εὔγλωττον --- ϑεός᾽. νϑ. ὃ οἱ 4 ν 4πο5 Μαβρν. ἤπὸ γούϊα]}. βθυ- 
γατπιηΐ ῬΊΠΙ. ἜΣ Ῥ. 502 ἮΝ ὁ ἐν ον ναι καλῶς εἰπε πρὸς τὸν ἀσύνε 

ἕτον ἀκροατήν. “οὐκ ἂν δυναίμην --- λόγους", οἱ 500. ΕἼον. » 80: 
Εὐριπίδου. “οὐκ --- λόγους". ν8. 1 ἤοχίαβθο. κεῖ' μοι Ἰσαν τῳ μέ- 
λος] μέλι ΒΑΥΏ 6515. 

802 

ὥφειλε δῆϑεν, εἴπερ ἔστ᾽ ἐν οὐρανῷ 
Ζεύς, μὴ τὸν αὐτὸν δυστυχῆ καϑεστάναι. 

ΑἸΠΘπάρον. Ποραΐ. ργὸ ΟΠχυῖβί, ὁ. 6 ». 25: ὁ μὲν Εὐριπίδης ἐπὶ 
μὲν τῶν χατὰ κοινὴν πρόληψιν ἀνεπιστημόνως ὀνομαζομένων ϑεῶν 
διαπορῶν " ὦφειλεν -- καϑεστάναι"ὔ. γν8. 1 ὥφειλε δ᾽ 64., ὥφειλεν 
δεν ΠῚ, ὥφειλε δῆϑεν ΒΟΥΡΒ]. ν5. 3 οἵ. ἔλα. ῬΠοΘη. 88: χρὴ ὃ, 
εἰ σοφὸς πέφυκας, οὐκ ἐᾶν βροτῶν τὸν αὐτὸν ἀεὶ δυστυχῆ ἰὐθεανν ἩΝΩ 

899 

πῶς οὖν τάδ᾽ εἰσορῶντες ἢ ϑεῶν γένος 

εἶναι λέγωμεν. ἢ νόμοισι χρώμεϑα; 
ΑἸΠοπᾶρογὰβ ΤΠ, Θραῇ. ΡγῸ ΟἸχΙρῦ, ὁ. 32 Ῥ. 102 54.: “πολλάκις μι ----- 

ἄγει" (αάοεΡ. ἔν, 72). τὸ παρ᾽ ἐλπίδα καὶ δίκην εὐ πράττειν ἢ κακῶς 
ἐν ἀφασίᾳ τὸν Εὐριπίδην ἐ ὑπούηνῳ τένος ἡ τοιαύτη τῶν περιγείων διοί- 
κησις. ἐν ῇ εἴποι τις ἂν 'πῶς οὐν --- χρώμεϑα -᾽ γε. 1 εἰσορῶντας 

Βοά. 1 οἱ 3. ϑεῶν ἑνὸς Βοά. 1 οὐ 3, ϑεῶν ἕνος Αϑίοῃ. νβ. ῶ λέγομεν 
Βοά, 1.2 Δρίοῃ. εἰ νόμοις Βοᾷ. 1 οἱ 2, εἰνόμοισι Ἰλ6ρ. 

894 
σοφὸν γὰρ ἄνδρα, κἂν ἑκὰς ναΐῃ χϑονός, 
κἂν μήποτ᾽ ὄσσοις εἰσίδω. κρίνω φίλον. 

5.115 ΤΕ ρ᾿δῦ, 68. νο]. 8 Ρ. 166 Ὁ : Τὸν σοφὸν ἄνδρα, κἂν ἑκὰς 
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ναΐίῃ χϑονός. κἂν μήποτ᾽ αὐτὸν ὄσσοις προσίδω. κρίνω φίλον. Εὐρι- 

πίδου ἐστὶ τοῦ τραγικοῦ λόγος. Τιάοια νου ἃ Ἰέο Τυαν 1415. ποΙη]η 6 
Ἰορσιαίαν ἴθ οοάϊοο αποάδμι Ομ ΥΙρίοηϑὶ (1)4. 1Υ 16), ἀπά ρνὸ- 
ταὶ ΒΒ πίοι ἴμ «]οιρηαὶ οὐ οἰαδδίοα! ἀνα βαον θα μοί. 1. Ῥ. 158. ΟἹ. 
ῬΤΟΘΟΡ. Ἐρίβι. 06 ἴῃ Μα]ὶ ΟἸ 88. Αποῖ. 0]. 4 Ρ. 361: σοφὸς ἣν ὄντως 
ὁ ταῦτα δήπου φϑεγξάμενος- ὡς ἄρα τὸν σοφόν, κἂν ἕχὰς ναΐῃ χϑο- 
νός. κἂν μήπως ὄσσοις ἐσίδω. κρίνω φίλον. Το Π 65 ἰθονριάο 1 ἴπ 
Βοῖδ58. Αποοά. γ0].1 Ρ. 90: Τὸν σοφὸν ἄνδρα. κἂν ἑχὰς ναίῃ χϑο- 
νός. κἂν μήποτ᾽ αὐτὸν ὀφϑαλμοῖς ἴδω, κρίνω φίλον. ῬΙΠομἶβί. Ρ. 
21 ΒΒ: μὲν οὖν τραγικὸς ποιητὴς καὶ τὸν ἀγνῶτα μὲν ἀγαϑὸν δὲ 
ἐπαινεῖ καὶ φίλον ἡγεῖται. ν5.1 σοφὸν γὰρ ἄνδρα 5ογῖρ5ὶ οἴπη ῬΟΥΒΟΠΟ. 

890 

ἄφρων ἂν εἴην, εἰ τρέφοιν τὰ τῶν πέλας. 
ΟΠ ΟΡ. ἴῃ ᾿ῬΉΘοαο5. Ρ. 778, 19: τὸ τρέφοιν . ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ 

“ἄφρων ----πέλας᾽ --- ἀπὸ τοῦ τρεφοίην κατὼ συγκοπὴν τοῦ ΗΠ. Ἐδάοιῃ 
ἔργ Εΐγι. ΜΝ. Ρ. 764, 532. Αποϑοά. Οχοῃ. νο]. 4 Ρ. 2304, 25 Ρ. 4934, 8. 

890 

οὐκ ἐν γυναιξὶ τοὺς νεανίας χρεῶν. 
ἀλλ᾽ ἐν σιδήρῳ κἀν ὅπλοις τιμὰς ἔχειν. 

ΟἸΙυβὶρρ. π᾿ ἀποφ. ὁ. 8 Ῥ. 7 54.: ὃ ἔλεγεν Εὐριπίδης " οὐκ ---- ἔχειν". 
Σκυρίαις Ἰοοῦθτη δά βου 10 ΒΟΥΡ Κῖπ5. 

897 
- ΄ [χ᾿ 3 ς » ΄ 

μισῶ σοφιστὴν. οστις οὐχ αὐτῷ σοφος. 

ΟΠ ΥΒΓ 5. Ὁ: ΕσῊΣ αὖ Ποριογὶ με μίας ἐοτινεν ἙΟΉ [670 
ηι6 αὐ σνόγὰ ργαθεορία Εὐριπίδου" μισῶ --- σοφός". Ἐπππάοιι ν υβι 
οἴ. Ὁ. ποι. παρθοπΐ ῬΙαί. Υ. ΑἸοχ. 58 Μου. ρ. 1138 Β Τχμιοΐδη. ΑΡο]. 
5. γ0]. 1 Ρ. 712 Μϑηῃ. τποῃ. 332 Απθϑοᾶ. Ῥδυῖβ. νο]. 4 ρῥ. 343, 31. Τιηϊ- 
ἰαα8 οδϑὲ Επηΐ5 (ΒΊΌΌΘΟΚ. Τταρ, Τα. Ῥ.: 41): φιιῖ ἴρδ6 δἰθὶ βαρίοη8 
Ῥγοάθ586 γηιογι φιιῖί, ποφιψιαηι «δαρτι. ΛΘΒΡΊΟΘΥΘ νἹ θέαν ΜΆ ΧΊπητιΒ ΤΥ- 
τῖιβ ΧΧΙῚ Ρ. 409: ἣν σοφὸς ὁ Ἡραχλῆς. ἀλλὰ οὐχ αὑτῷ σοφός. 

8096. 
ψύχος δὲ λεπτῷ χρωτὶ πολεμιώτατον. 

Οἷς. δα Ἐδπ. 16, 8, 3: “ψῦχος --- πολεμιώτατον". ἑπφιῖ Κιι- 
γίρταθ5. 

899 

κρέασι βοείοις χλωρὰ σῦκ᾽ ἐπήσϑιεν 
ἄμουσ᾽ ὑλακτῶν ὥστε βαρβάρῳ μαϑεῖν. 

ΟἸΘΠΙΘῊΒ ΑἸοχ. Ῥγοίγ. ρ. 66: Εὐριπίδης ᾿-" ἐμμανῆ εἰσάγων Ἡρα- 
κλέα καὶ μεϑύοντα ἀλλαχόϑι καὶ ἄπληστον" πῶς γὰρ οὐχί; ὃς ἕστιώμε- 
νος τοῖς κρέασι "χλωρὰ σῦκ᾽ --- μαϑεῖν᾽. γ5.1 ΒΆΡΡΙον Μαβρν. ΟΣ 
Αὔι. ὙΠ ρΡ. 376 Εἰ: λέγομεν οὖν ὀψοφαάγους οὐ τοὺς βόεια ἐσϑίοντας: 
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οἷος ἣν Ἡρακλῆς. ὃς τοῖς βοείοις κρέασιν ἐπήσϑιε σῦκα χλωρά, οὐδὲ 
τὸν φιλόσυχκον. οἵ, Ττιδέ, 1]. Ρ. 867, 641: ὀψοφάγοι ἐλέγοντο οἱ περὶ 
τὴν ἰχϑυοπωλίαν ἀναστρεφόμενοι οὐ μὴν οὗ βουϑοῖναι καϑ' Ἥρα- 
κλῆν. ὅς. φασί. τοῖς βοείοις κρέασιν ἐπήσϑιε σῦκα χλωρά. οὐδὲ οἵ φι- 
λόσυποι. ΡΙαΐ. Μον. ". 667 ΤΕ: καὶ γὰρ ὀψοφάγους καὶ φιλόψους λέγο- 
μεν οὐχὶ τοὺς β βοείοις χαίροντας ὥσπερ Ἡρακλῆς. ἃ ὃς τοῖς κρέασι χλωρὰ 
σῦκα ἔχων ἤσϑιεν. οὐδὲ τὸν φιλόσυκον. ΌΙ Ῥ1Ὸ ἔχων ἤσϑιεν αὐτὴ 
Μοϊποἰκῖο 16ρ. ἐπήσϑιεν. ρῥγὸ τοῖς κρέασι τη] πη τοῖς βοείοις κρέασι. 
ἌὙ1ΟῚ Ἰοσσμη 6586 ῬΥΟθΔΌΙΠ ον οἱ. Μ οΙποκῖπ8 Εὐχουο, ἴῃ ΑἸ]. 1 ν. 32. 
γουρα ἀμουσ᾽ ὑλαχκτῶν 46 Ηρτοῦ]ο ἀϊοία τθουσσαμὶ Α16. 760. 

900 
τὸ μὴ γενέσϑαι χρεῖσσον ἢ φῦναι βροτοῖς. 
ἔπειτα παῖδας σὺν πικραῖς ἀλγηδόσι 

τίκτω; τεκοῦσα δ᾽ ἣν μὲν ἄφρονας τέχω. 
στένω ματαίως, εἰσορῶσα μὲν κακούς, 
χρηστοὺς δ᾽ ἀπολλῦσ᾽- ἣν δὲ καὶ σεσωσμένους, 

τήκω τάλαιναν καρδίαν ὀρρωδίᾳ. 
τί τοῦτο δὴ τὸ χρηστόν; οὐκ ἀρκεῖ μίαν 
ψυχὴν ἀλύειν κἀπὶ τῇδ᾽ ἔχειν πόνους; 

ΟἸΘΙλΘΒ ΑἸΙοχ. Κ'τν. ΠΠ ρ. 530: λέγει γὰρ ἡ τραγῳδία “ τὸ μὴ --- 
πόνους 3" ἘλατΙρ 415 6586. ἸΙοσθτη ἀοοοί ὄνων ΕἼοΥ. 120, 17: Εὐριπί- 
δου. “τὸ μὴ --- βροτούς᾽ (ν5. 1). νβ8. 1 κρεῖττον ΟἹοπνοηϑ. βροτούς 
ΟἸοιλθη5 οἱ 5ἴο"., βροτοῖς ΒΟΥΊΡΒ1. Υ8. ὃ ἄφρονας] ἄρσενας οἱ. Μαα- 
νἱοι8. Υ8. ὅ ἀπδιλ ρυοὺ γο] ἀπολύουσ᾽ ΠΡΥῚ, ἀπολλῦσ᾽ ΒΟΥΙΡΒΙ. γ5. 8 
ἀπολύειν ΠῚ, ἀλύειν Βογρκίαρ. χἄπειτ᾽ οὐδ᾽ νο] κἄπειτ᾽ ἠδ᾽ 110 γ], 
κἀπὶ τῇδ᾽ Οτοίϊι5. 

901 
οὐδεμίαν ὥνησε κάλλος εἰς πόσιν ξυνάορον, 
ἀρετὴ δ᾽ ὥνησε πολλάς: πᾶσα γὰρ ἀγαϑὴ γυνὴ 
ἥτις ἀνδρὶ συντέτηκε σωφρονεῖν ἐπίσταται. 
πρῶτα μέν γε τοῦϑ'᾽ ὑπάρχει" κἂν ἄμοφφος ἢ πόσις, 
χρὴ δοκεῖν εὔμορφον εἶναι τῇ γε νοῦν κεχτημένῃ" ὅ 
οὐ γὰρ ὀφϑαλμὸς τὸ χρίνειν.. ἐστὶν ἀλλὰ νοῦς. 

εὖ λέγειν δ᾽ " ὅταν τι λέξῃ, χρὴ δοκεῖν, καὶ μὴ λέγῃ, 

κἀχπονεῖν ἂν τῷ ξυνόντι πρὸς χάριν ἡκ λα λέγειν. 
ἡδὺ δ᾽, ἣν κακόν τι πράξῃ. συσκυϑρωπάζειν πόσει 
ἄλοχον ἐν κοινῷ τε λύπης ἡδονῆς τ᾽ ἔχειν μέρος... 10 
σοὶ δ᾽ ἔγωγε καὶ νοσοῦντι συννοσοῦσ᾽ ἀνέξομαι 
καὶ κακῶν τῶν σῶν ξυνοίσω, κοὐδέν ἐστί μοι πικρόν. 

ΟἸομοη5. ΑἸοχ. Βίγοιῃ, ΤΥ Ρ. 620 54.: φίλανδρον μετὰ σεμνότητος 
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ὑπογράφει γυναῖκα Εὐριπίδης παραινῶν εὐλογεῖν -- μέλλῃ λέγειν’ 
(ν8. 7 οἱ 8). καὶ αὐὖϑίς που τούτοις τὰ ὅμοια, ἡδὺ δ᾽ --- ἔχειν μέρος’ 
(8. 9 οἱ 10). τό τε πρᾶον καὶ φιλόστοργον ὧδέ πως ὑποδεικνύων κἀν 
ταῖς συμφοραῖς ἐπιφέρει " σοὶ δ᾽ -- πικρόν ν5.. 11 οἱ 12. Ρδα]Ὸ 
Ροβὲ βθαταμέιν Παθο Ρ. 621: χρὴ δὲ τὸν εὐδαίμονα γάμον οὔτε πλού- 
τῷ ποτὲ οὔτε κάλλει κρένεσϑαι. ἀλλ᾽ ἀρετῇ. " οὐδεμίαν’ φησὶν ἡ τρα- 
γῳδία " ὥνησε κάλλος - ἐπίσταται" (νδ. 1---8). εἶτα οἷον παραινέσεις 
διδοῦσά φησι ᾿ πρῶτα μέν --- νοῦς (ν5. 4.-6). καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. 
Ταβίππι οὐἀϊημ θη Πουτὶ ν Υϑιιθη,, ὙΡῈ τ 8 1 βάθη οβί γρλῥημὰ ᾿πἴοΥ 

80 ΟΠ ΔΟΙΟΓΘ, τοδεϊταϊ ΜΒρΡγαν] 5. 5. 2 ἀρετὴ 1ἰΡγΥ]. ν8. 4 4 πρῶτα 
μὲν γὰρ ΘτοιίαΒ. γ8. 6 τὸ μορφὴν κρῖνόν ἐστιν Οτοίϊι5, τὸ ταῦτα κρῖ- 
νόν ἐστιν Μαβρυ. ., τὸ κρῖνόν ἐστι κάλλος α. Α. Ηϊγβομῖρ. ορὸ τὸ κρί- 
νειν δυνατόν ἐστιν ἰοιηρίαθδιη. νϑ5, 7 εὐλογεῖν ΠΡΥῚ, εὖ λέγειν ατο- 
ἐἰπ5. νβ. 9 καχὸν πράξῃ τι διιίο ατοίϊαπι. ν8. 10 λύπης τε Ἰ1ΡΥ], τε λύ- 
πῆς Μυβρυ. νβ8. 123 τηϑ] πη κοὐδὲν ἔσται αὐτὰ Μυβρτανίο. Τωοου ΟΧ 
Οραΐρο (ν. ἢ". 549) ρμουϊξαμι 6556 οἱ. Οςν Εν, Ἡ ουτηδΠΏ1|5. 

902 

ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας 

ἔσχε μάϑησιν. 

μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνην 
μήτ᾽ εἰς ἀδίκους πράξεις ὁρμῶν, 
ἀλλ᾽ ἀϑανάτου καϑορῶν φύσεως 
κόσμον ἀγήρω. πῇ τε συνέστη 
καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως. 
τοῖς δὲ τοιούτοις οὐδέποτ᾽ αἰσχρῶν 

ἔργων μελέτημα προσίζει. 
ΟἸθηθη5 ΑἸοχ. ὅν. ΤΥ Ρ. 684. 5116 Ροθίδθ μοιῃ.: “ὄλβιος --- προσ- 

ἔξει". ὙΠΕΝΙΙβΙ: Ρ. 807 Τὴ) : καὶ αὑταί εἰσιν ἃς Εὐριπίδης ὃ ὃ σοφὸς οὔτε 
πολιτῶν φησὶν ἐπὶ πημοσύνας οὔτ᾽ εἰς ἀδίκους πράξεις δρμᾶν ἀλλ᾽ 
ἀϑανάτου καϑορᾶν φύσιος κόσμον ἀγήρω. ν8. ὃ πημοσύνας 'ΤΊοΙΩΪ- 
βίϊιβ, πημοσύνῃ ΟἸομίθη5, πημοσύνην ῬΊΘΥΒΟΠΙΙΒ. 

9009 

χρύσεαι δή μοι πτέρυγες περὶ νώτῳ 
καὶ τὰ Σειρήνων πτερόεντα πέδιλ᾽ ἁρμόξεται, 
βάσομαί τ᾽ εἰς αἰϑέρα πολὺν ἀερϑεὶς 
Ζηνὶ προσμίξων 

ΟἸοιμθι5 ΑἸοχ. ὅν. ΓΥ ρ. 642: ὃ μὲν οὖν Ευριπίδης “χρύσεαι δή 
μοι πτέρυγες περὶ νώτῳ φησί - χαὶ τὰ --- προσμίξων." ν5. 1 γΘΒρί- 
οἷν ῬΙας. Μον. Ρ. 786 1): οὐ ταῖς Εὐριπίδου χρυσαῖς πτέρυξιν. ἀλλὰ 
τοῖς Πλατωνικοῖς ἐκείνοις καὶ οὐρανίοις πτεροῖς. ν5. 3 ἐρόεντα 
1ἰδυὶ, πτερόεντα Οτοίϊα5. ἁρμόζεται να δῇ ΟἸθιμ πεῖ ἀθθθαΐαν. ν8. 

99 τΕΑλα. ΟΕΔΕΟ. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 
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8. ἐς Π|0υῖ, εἰς Βουρῖ. πολὺν οογγτιρίαπι, πολιὸν οἷ. Το τδοιιβ, που- 
λὺν Βοτρ κεῖτ. 

904 

σοὶ τῷ πάντων μεδέοντι χοὴν 
πέλανόν τε φέρω, Ζεὺς εἴτ᾽ ᾿Δίδης 
ὀνομαξόμενος στέργεις" σὺ δέ μοι 
ϑυσίαν ἄπυρον παγκχαρπείας 

δέξαι πλήρη προχυϑεῖσαν. τ 
σὺ γὰρ ἔν τε ϑεοῖς τοῖς οὐρανίδαις 

σκῆπτρον τὸ Ζιὸς μεταχειρίξζων 
χϑονίων 9’ “Ἧιδῃ μετέχεις ἀρχῆς. 
πέμψον μὲν φῶς ψυχᾶς ἀνδρῶν 
τοῖς βουλομένοις ἄϑλους προμαϑεῖν 10 

πόϑεν ἔβλαστον. τίς ῥίξα κακῶν 
τίνα δεῖ μακάρων ἐκϑυσαμένους 
εὑρεῖν μόχϑων ἀνάπαυλαν. 

ΟἸοιαθ5 ΑἸοχ. δίχομι. ν». θ88: πόώνυ ϑαυμαστῶς ὃ ἐπὶ τὴς σκη- 
νῆς φιλόσοφος Εὐριπίδης τοῖς 9 προειρημένοις ἡμῖν συνῳδὸς διὰ τούτων 
εὑρίσκεται . πατέρα καὶ υἱὸν ἄιια οὐκ οἶδ᾽ ὅπως αἰνισσόμενος “ σοὶ 
τῷ --- προχυτίαν᾽ (γ8. 1--- δ). ολοχάρπωμα γὰρ -- ὁ Χριστός, καὶ 
ὅτι τὸν σωτῆρα αὐτὸν οὐκ εἰδὼς λέγει. σαφὲς ποιήσει ἐπάγων “σὺ γὰρ 
Ξ-- ἀρχῆς’ (ν». 6--8ὃ). ἔπειτα ἄντικρυς λέγει ἡ πέμψον --- ἀνάπαυλαν’ 

{υ8..9--.ς13}..ὅ6ὅ Ὑ8.., χοὴνἾ χλόην ΒοΙρκῖιβ. νβ. φέρων απο τοίη. 
γ5. 4 ἄπορον Ἰῦτϊ, ἄπυρον ΑὈγδβομῖαβ. παγχαρπίας διῖο ἀτοξίπμι. 
Ἐν 5 προχυτίαν ἘΜῈ προχυϑεῖσαν ΜΆΙΟΪκ. ν5. 9 ψυχὰς 1ἰῦχτ], ψυχᾶς 
ψΆ]οΚ. ὀνέρων αηΐο ἡΐοτον εἰατ Οτοίοηϑίθιι9 Τούτη βου 1. Ν Δ1ῸΚ. 

θ0ῦ 
ὃς τάδε λεύσσων ϑεὸν οὐχὶ νοεῖ. 
μετεωρολόγων δ᾽ ἑκὰς ἔρριψεν 

σχολιὰς ἀπάτας. ὧν ἀτηρὰ 

γλῶσσ᾽ εὐἰκοβολεῖ περὶ τῶν ἀφανῶν 
οὐδὲν γνώμης μετέχουσα τὶ 

ΟἸοιο5 ΑἸοχ. Βίσοι Υ Ρ.7322: ὁ τοίνυν μὴ πειϑόμενος τῇ ἀλ' ηϑείᾳ 
διδασκαλίᾳ δὲ ἀνϑρωπίνῃ τετυφωμένος δυσδαίμων ἄϑλιός τε καὶ δον 
τὸν Εὐριπίδην " ὃς τάδε λεύσσων --- μετέχουσα’ . ν8. 3 δ] 8᾽ οἱ. Υδρ- 
Ποὺ, ν8. ὃ ἀτειρὰ (ν0] ἀντειρὰ) ΠΌνῚ, ἀτηρὰ Ῥοίζον. 

900 
κακὸν γυναῖχα πρὸς νέον ξεῦξαι νέαν" 
ὁ μὲν γὰρ ἄλλης λέκτρον ἱμείρει λαβεῖν, 

ἡ δ᾽ ἐνδεὴς τοὐδ᾽ οὐσὰα βουλεύει κακά. 
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ΟἸΟπ ΘΒ ΑἸοσ. δίνονι, ΝῚ ρ.740: Ἐππιχάρμου τέ εἰπόντος -- - Εὐρι- 

πίδης γράφει “ κακὸν γυναῖκα --- βουλεύει. κακά΄. νβ. 1 νέαν οο(]. 1᾽ὰ- 

γἷβ. οὐ Οἰἴονν., γραίαν οἱ. γραῖαν γυναῖκα τοόδο νίον ζεῦξαι κακόν 

ΘΘΆΠ ρον, τοῦτ νούβιια ΡΥ λτι5. ἴπ ἔστιν, ἢν. 34. ΟἹθηοι5 ΙΌθῸ 5. εἰν οὐ- 

505 οδηδυδίοθο νι ἀοίαν. 

907 

νικᾷ δὲ χρεία μ᾽ ἡ κακῶς τ᾽ ὀλουμένη 
γαστήρ, ἀφ᾽ ἧς δὴ πάντα γίγνεται κακᾶ. 

ΟἸθιμομ5 ΑἸοχ. δέσουν Ἱ γ. 748: πρὸς τούτοις Ὁμήρου λέγοντος 
“γαστέρα δ᾽ --- δίδωσιν" (Θά. ,“, 286 56.) Εὐριπίδης ποιεῖ “νικᾷ δὲ 
- κακα᾽. ΠΙΡΊΗ]αΒ (ομι. νο]. 4 Ρ. 402) 'ἴπ Δα. ΧΡ. 422 "Ὁ: εὐ γ᾽ 
ὃ "λατάχρυσος εἶπε πόλλ᾽ Εὐριπίδης" “νικᾷ δὲ χοεία μ᾽ ἡ ταλαίπωρός 
τέ μου γαστήρ". ταλαιπωρότερον οὐδέν ἐστι γὰρ γαστρός. ν5. 1 κακῶς 
γ᾽ ὀλουμένη ΟἸοΙμομΕἶ5. ΠΟΥΪ. 

008 

ὦ πολύμοχϑος βιοτὰ ϑνητοῖς, 
ὡς ἐπὶ παντὶ σφαλερὰ κεῖσαι, 

Ἶ ι Η » ν ὅτ ἡ ᾿ 
καὶ τὰ μὲν αὕὔξεις. τὰ δ΄ ἀποφϑινυϑεις" 

κοὐκ ἔστιν ὅρος κείμενος οὐδεὶς 
εἰς ὄντινα χρὴ τελέσαι ϑνητοῖς. τ 
πλὴν ὅταν ἔλϑῃ κρυερὰ Φιόϑεν 
ϑανάτου πεμφϑεῖσα τελευτή. 

ΟἸομιθ5 ΑἸθχ. πον γρ.ΤΈ: αὖϑιες Ἐυριπίδου εἰπόντος «ὦ πο- 
λύμοχϑος ᾿ Δίφιλος γράφει “οὐκ ἔστι κτξ. , 8. 1 βιοτὴ 
τη] πη. Υ8 4 56. οὐδὲ εἷς ὄντινα οἸπη οα., οὐδὲ εἷς εἰς ὄντινα εοᾶ. 
Ῥανΐβ. νβ8. ὃ ϑνητούς ατοίϊι8. 

909 
ὅσοι δ᾽ ἑατρεύειν καλῶς 

πρὸς τὰς διαίτας τῶν ἐνοικούντων πόλιν 

τὴν γὴν τ᾽ ἰδόντας, τὰς νόσους σκοπεῖν χρεών. 
ΟἸοπιοη5. ΑἸοχ. ϑ γομη. Ἅ1 Ρ- 749: ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰατροῦ Ἵππο- 

κράτους ᾿ ἐπιβλέπειν οὖν χαὶ ὠρην καὶ χώρην καὶ ἡλικίην καὶ νού- 
σους ἢ γράφοντος Εὐριπίδης ἐν ἑξαμέτρῳ τηρήσει (χρήσει ἩΠΘπΙ516}}}.) 
φησίν “ὅσοι δ᾽ --- χρεών. ν5. ὃ τ᾽ αὐαιαϊε γαϊοῖ. ΒοΟΙΠΟγ ΟΡ ΠΟ ΕΒ 
6556 Ἰοοῖπη οἱ. (δίδου, 

910 
ν να εν δν ι ι ͵ 

προς ταυϑ' ὁ τι χρὴ καὶ παλαμασϑῶ 
-»" 3 

καὶ πᾶν ἐπ᾿ ἐμοὶ τεχταινέσϑω" 
Π ΝῚ 3 2 »“»2ὦ-΄ 

τὸ γὰρ εὖ μὲτ΄ ἐμοῦ 
ἢ ΄ ΄ “ 

χαὶ τὸ δίκαιον ξυμμαχον ἔσται. 
9 - Ὶ ΄ 

κοὐ μή ποϑ᾽ ἁλὼῶ κακὰ πράσσων. ἤ 
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ΟἸοπιθη5 ΑἸοχ. δέχου. ΤΡ. 797 : καί μοι δοκῶ κομπώδους μὲν εἶναι 
ψυχῆς καύχημα. πλὴν εὐσυνειδήτου; ἐπιφϑέγγεσϑαι τοῖς κατὰ περίστα- 

σιν συμβαίνουσι “πρὸς ταῦϑ' --- πράσσων’ (05. 1 οἱ 8-ὅ). ν5. 1-ὃ 
ὁπ. Ρ. ποιι. παθθαΐ ΟἿο, δὰ Αἰξ. 8, 8: 2 οὐ δυῖάδβ ν. παλαμᾶσϑαι, 
νβ. 8 ΟἹς. δᾶ Αἰ. 6,1, 8. γϑύθα τὸ γὰρ εὖ --- δίκαιον (ν8. 8 54.) 5. 
Ρ.-. ἃ. Βαθοῦ Μαγοῦβ ΕΓ ΤᾺ 7. 42. ἘαυρΙ ἀθατῃ 6586 Ἰοόαπι ἀοοοί 
Θαϊάαβ ν. ἁλωτόν : καὶ εὐ δ: «οὐ μή ποϑ'᾽ ἁλῶ καχὰ πράσσων’ 

(55. 5). Ῥαγοάϊα Ἰοσυμη ΟΧΡΥΘΒΒΙ Αὐ, ΑΘ. 669: πρὸς ταῦτα Κλέων 
καὶ παλαμάσϑω καὶ πᾶν ἐπ᾽ ἐμοὶ τεχταινέσϑω᾽ τὸ γὰρ. ευ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ 
τὸ δίκαιον ξύμμαχον ἔσται. κοὐ μή ποϑ' ἁλῶ περὶ τὴν πόλιν ὧν ὥσπερ 
ἐχεῖνος δειλὸς καὶ λακαταπύγων. ν8. 1 παλαμᾶσϑαι ΟἸδΙηθη5. γ8. ὃ 
καλὰ ΟἸδΙη6 8. 

ο1 

κορυφὴ δὲ ϑεῶν ὁ πέριξ χϑόν᾽ ἔχων 
φαεννὸς αἰϑήρ 

Οοτνπαίαβ ἀ6 Ν. 19). 20 Ρ. 104: “χορυφὴ δὲ ϑεῶν᾽ κατὰ τὸν Εὐρι- 
πίδην "ὁ --αοἰϑήρ᾽ . γ8.1 περὶ διίο Μοϊποϊκίπιη. ν 5. 2 φαεννὸς ΘΟὝ6Χ 
Ῥαϑι. 4, φαεινὸς ἃ]., φαέϑων οἱ. ΜΔΘΗΪΥ. 

οΥ2 

ἡ φύσις ἐβούλεϑ'᾽, ἡ νόμων οὐδὲν μέλει. 
Ογυῖ 5 ἀθ Τυϊηΐ. 414]. 11 νο]. Ν, 1 Ῥ. 456 Α: τοῖς δὲ τὸ ἀνθ᾽ 

ὅτου λέγουσιν ἔν γε τουτοισὶ σοφὸν ὑπειπεῖν τὸ τισὶν ὡὑμνούμενον “ἡ 
φύσις - μέλει. ΑΘΠδπαΒ Ν. Α. 4, δ4: Ὅμηρος μὲν οὖν ἔδωκεν ἵππῳ 
φωνήν. ἀσπίδι δὲ ἢ φύσις. ἢ νόμων οὐδὲν “μέλει. φησὶν Εὐριπίδης. 

1014. 9,1: διδάσκει δὲ ἡ φύσις. ἢ νόμων αἀνϑρωπικῶν μέλει οὐδέν. 

ΧΕ Ἐπηρῖν. Ρ. 5876, 12: οὐχ ἡμᾶς αἰτιᾶσϑαι δεῖ. ἀλλὰ τὴν φύσιν. ἡ 
νόμων οὐδὲν μέλει. Αὐἱϑίδομ. 9. 5 Ρ. 145: τῆς φύσεως βουλομένης. ἡ 
νόμων, ὡς ἔοικεν. οὐδὲν μέλει. Αδᾶθ ΡΔγοά ἴδ Απαχδηάν. ὐμη. ὃ Ρ. 
900 ἔπι Ατἱβίοι. ἘΠῚ. Νίο. 7, 1] Ρ.- 1182 ἃ 38: ἡ πόλις ἐβούλεϑ'᾽. ἡ νό- 
μων οὐδὲν μέλει. 

919 

ἀωρὶ πόντου κύματ᾽ εὐρέος περᾷ ... 
σμικραῖς ἑαυτοὺς ἐπιτρέπουσιν ἐλπίσιν 

Πῖο ΟἹ». ,64,9: εἶτα Εὐριπίδης τὸν ναύτην μέμφεται . ἀωρὶ πόν- 
του κύματ εὐρέος περῶντα᾽ καὶ διὰ τῶν ἑξῆς ἐπιτιμᾷ λέγων ὅτι σμι- 

πραῖς ἐπιτρέπουσιν αὑτοὺς ἐλπίσιν. ὦ παῖ "Μνησαρχίδου. ποιητὴς μό- 

γον ἦσϑα. σοφὸς δὲ οὐδαμῶς. οὔτε γὰρ πίττῃ τὴν ψυχὴν, οὔτε σχοι- 

νίοις ἐπιτρέπουσιν οὔτε τριδάκτυλον αὐτοὺς σώζει ξύλον πεύκινον. ἀλλ᾽ 

ἐπέτρεψαν βεβαίῳ καὶ μεγάλῳ πράγματι. τῇ τύχῃ. γ8. 1. τ ϑθταϊ 

ΜδιΠ|ι., 564. Ἰπηοουθμη πίστι περᾷ δὴ περῶν Ἰὼ αὐἹΡΊΔο 5 ΟἼΧΟΣΙ͂Ι. ὙΒ, 8 
οοΥτοχὶ ῬΟΥΒΟΠΙΙδ, σμικραῖσιν αὐτοὺς “απο ῖς ΜΟΙ οἸςῖτι5. Νουμᾶ τρε- 
δάκτυλον αὐτοὺς σώζξει ξύλον πεύκινον οχ Τπυ!ριο ἀοβιπηρία Ο580 
πο ΟΥ̓ Ἰἀουῖπη. 
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914 

τίς τοὐμὸν ὄνομα τοὐπονείδιστον βροτοῖς 
οὐχ οἷδα “αμίας τῆς Διβυστικῆς γένος; 

Π]οά, 5ἴο, 30, 41: ὅτι δὲ κατὸ τὴν “Διβύην γέγονεν αὕτη (μαεπιΐδ) 
καὶ τὸν Εὐριπίδην δείξαι τις ἂν μαρτυροῦντα" λέγει γὰρ “τίς ---- γένος .᾽ 
Υ51 τοὔνομα τὸ ἐπονείδιστον ΠἰὈτῚ, τοὐμὸν ὄνομα τοὐπονείδιστον Μ οἱ- 
πο ἰκῖπιβ. ν8. 3 “Ζ]ιγυστικὴς 1ὈΥ] ποπμα}}1. Τοοι5. δα Τ,ατηΐδιη ΟἹ πὴ 
το]αίτβ οί, 46 απὸ ἀγδιηαΐο αἰχίτηιβ ᾿. 402, 

91 
οὐκ ἐγγυῶμαι" ξημία φιλέγγυον 
σχοπεῖν- τὰ Πυϑοῖ δ᾽ οὐκ ἐᾷ τὰ γράμματα. 

Ἀιοά. 510. οχο. γα. Ρ. 20. 46 Ῥγόνουθῖο ἡἣ ἐγγύα πάρα δ᾽ ἀτα’ 
ἀϊδβραίδμβ: καὶ Εὐριπίδης “οὐκ ἐγγυῶμαι --- γράμματα". Τιοοιρ οοΥ- 
Τπρίτε. 

910 

μή μοι 
λεπτῶν ϑίγγανε μύϑων. ψυχή: 
τί περισσὰ φρονεῖς; εἰ μὴ μέλλεις 
μὴ οαλαπτὰς ας παρ᾽ ὁμοίοις. 

θιοηγβ. Ο. Υ.. ο. 4 νο!]. ὅ .Ρ. 35 (. 584 ΒοΒδθί): καλῶς ἂν ἔχοι τὰ 
Εὐριπίδεια ταῦτα ἐπενεγκεῖν " μή μοι --- ὁμοίοις ". 

ἐλ ν ἤῤις 

Ἐγαζοβίῃ. Οαἰαδί. 18 ἀ6 Ἐγιο ΒΕ Ποηο: λέγει δὲ καὶ Εὐριπίδης περὶ 
τῆς γενέσεως αὐτοῦ τὸν τρόπον τοῦτον᾽ “Ἥφαιστον ἐρασϑέντα ᾿“ϑηνᾶς 
βούλεσϑαι αὐτῇ μιγῆναι" τῆς δὲ ἀποστρεφομένης καὶ τὴν παρϑενίαν 
μάλλον. αἱρουμένης ἔν τινι τύπῳ τῆς ᾿Δττικῆς κρύπτεσϑαι. ὃν λέγουσι 
καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου πφροσαγορευϑῆναι Ἥφαιστον (Ξφαιστεῖον ΟἹ. ΜΔΈ1}.). 
ὃς, ((. ὁ δὲ) δόξας αὐτὴν κρατήσειν καὶ ἐπιϑέμενος πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτῆς 
τῷ δόρατι ἀφῆκε τὴν ἐπιϑυμίαν. φερομένης εἰς τὴν γῆν τῆς σπορᾶς" 
ἐξ ἧς γεγενῆσϑαι λέγουσι παῖδα. ὃς ἐκ τούτου Ἐριχϑόνιος ἐχλήϑη καὶ 
αὐξηϑεὶς τοῦϑ᾽ εὑρε καὶ ἐϑαυμάσϑη ἀγωνιστὴς γενόμενος. Θ'΄ΠΆΠΙΤΟΥ 
Ηγρῖπιβ Ροοί. Αϑβίσν, 3. 18 ρ. 446: (6 διῖμδ ργορφοιῖο Κμγῖρίαος τία αἰοῖί: 
Κπσαπιηι Μίρογναθ ρι]ομ» 1 μαἴ16 σΟΡΟΥ 5 ἡπαμοίμηι ροίϊδ56 αὖ δα μὶ εἰϑὶ 
γὔὑογοί πθημθ Ἰηροίγα586, οἱ εοορίδϑδο ϊηογυαηι 5656 οσομαγο ἦγε δοάρφηι 
ἰοθ0 φιῖ ργορίου Ἱισαπὶ αηιογθηι Πορπαρδίϊι8 68. αὐροϊαίμδ. ψιο ρογ86- 
σμέιη Κμἰοαηιηι ἔογιηί σοορῖ586 οἱ υἵηι (αἰ ΓΟ οἱ α. 5. 

918 

κρήμνη σεαυτὴν ἐκ μέσης ἀντηρίδος 
σαι, Μ. Ρ. 113,36: ἀντηρίς ἀντηρίδος. ὡς παρ Εὐριπίδῃ " ̓κρη- 

μνέίσαι ---- ἀντηρίδος᾽. Τέγτι. απ. Ρ. 845, 47: χρήμνη. ὡς παρ᾽ Εὐ- 
θιπίδῃ “ κρήμνη --- μέσης". Ἐπιπάρτῃ γοΥδιτη οἵη. Ρ. ποιῆι. δϑοσγιιηί 
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ΟΠοΘνῸ. ΕΣ ίπι. Ρ. 60, 8 θέσι. ἍΜ Ὁ..581. 85. υ8. ΤΙ 908, 51. 
ἴοι νουθὰ κρήμνη σεαυτήν ᾿υυϑί. 1]. Ρ- 695, 48 Ρ. 1008, 24. κρήμνη 
σεαυτὴν χκρήμνη σεαυτὸν ὁοἋοΧ Ηᾶνῃ. ἴῃ Εἰίγπι. Δ. ν. δ57. χρημνίσαι 
αὐτὴν Εέγμι. ΜΙ Ρ. 113, χρήμνισεν αὐτὴν Τατιδῖ. ρ. 903. ἀντηρίδος ΟΙΏ. 
᾿έσια. α΄. οἱ θοάοχ Ηλγε, ἘΕίγαι. ΝΜ. ρΡ. 587. Εὐριπίδῃ ἔοντίαθ5 ἴῃ Εὐ- 
πόλιδι τητιΐαῃ ἄτιηι οϑί. 

919 

γλώσσῃ διαψαίρουσα μυκτήρων τόπους 
Είσαι, ἢ Μ. γ..319,.1: διαψαίρουσι -- Εὐριπίδης ἐπὶ τοῦ καϑαίρειν, 

οἷον “ γλώσσῃ --- τύπους". Τῦογο οαάοιῃ Ζοη. Τ[)6Χ. ν. διαιναίρουσα Ρ. 
536. τόπους οἴη. οΘοὔοχ Υ͵ οΒ8. 

920 

ἔνδον γυναικῶν καὶ παρ᾽ οἰκέταις λόγος. 

Επιϑί. 1]. Ρ. 866, 14 ἀθ γ. οἰκέτης: παράγει δὲ αὐτὸς (βό: Αὐἱδίο- 
ΙΔ 95 δΥδημμιδ ἴοι) καὶ παφοιμίαν ἐξ Εὐριπίδου λέγουσαν " ἔνδον ---- 
λόγος". οἰκέτας Ἐπιοῖ., οἰκέταις Ν᾽ ἃ] ΟἸκΘΠ γι. 

921 

οὐ γὰρ ἀσφαλὲς 
’ Χ “4 μ , Ὡ τασι 

περαιτέρω τὸ καλλος ἢ μέσον λαβεῖν. ἢ 

(Ἰοητια. ν0]. 1 Ρ. 16 (νο]. ιΡ. 8 ο(. Β451]., νο]. 3 Ρ- 8 ΟΠατε.): 
τῷ γήρᾳ λοιδοροῦνται δέον ἑαυτοῖς. καὶ τὸν Εὐριπίδην ἐπαινοῦσι λέ- 
γοντὰ “οὐ γὰρ ἀφελὲς εἶναι περαιτέρω τὸ κάλλος ἢ μέσῳ λαβεῖν. ν5.1 
οὐ γάρ ἐστιν ἀσφαλὲς Δ 41οἸκ., ἐστιν οτηϊδὶ. νβ8. 3 μέσως Ν 41].Κ., μέσον 
ΘρῸ Ριδοία]. 

922 

οἴμοι, δράκων μου γίγνεται τὸ ἡμισυ" 
τέκνον, περιπλάκηϑι τῷ λοιπῷ μα 

Πονιηορ,. πὶ ΤὐΠου. νο]. 8 Ρ. 180: γίνεται δὲ τὸ κακόζηλον κατὰ τὸ 
εὐτελὲς πολλάκις. ὡς ἐχεῖνο “ οἴμοι --- ἥμισυ». τιοχ θ᾽ ομι: τὰ εὐτε- 
λῶς εἰφημένα ἡ σεμνότης. διορϑοῦται, ὡς παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ " οἴμοι τος 
ἤμισυ;. τοῦτο γὰρ κοινῶς καὶ εὐτελῶς εἰπὼν ἐϑεράπευσε τῇ ἐπιφορᾷ 
“τέκνον --- πατρί’. ν5. 1 τὸ ἥμισυ] τό γ᾽ ἥμισυ ΒΥ ΠΟδἶτι5.7,. πη] πὶ 
τόδ᾽ ἥμισυ. Τιοοιπὴ ὁ ἰΔἄτηο ρούμι. ο586. οἱ. Ν᾽ Δ] οἰκου. 10Ὰ]- 
51 νΙ Δοαιν αποά {γα 0601. Ηουιηορ,. Τυ]ιοίΕ. νο]. 7 γυ. 859: περὶ 
Κέκροπος ὃ λόγος εἷς δράκοντα μεταβαλλομένου. οἱ 1014.: : ἀσυνεσία γάρ 
τις τὸ λέγειν τὸν Κέκροπα ὅτι δράκων μου γέγονε τὸ ἥμισυ. 

η29 

λωτίνας ἀηδόνας 

ΠΟΡΥΟΙ.. ΕΡ. 130: ἀηδόνα" γλωσσίδα. μεταφορικῶς Εὐριπίδης Οἱ. 
δίποδι. καὶ τοὺς αὐλοὺς δὲ “ λωτίνας ἀηδόνας που ἔφη. ΠΈῸΌΡγ ΙΝ. νοὶ]. 
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3 Ὁ. 616: λωτίνας ἀηδόνας᾽ τοὺς αὐλούς. Αποοί. βοκᾷκ. Ρ. 349, 
ἀηδόνα. ἔστι μὲν ὴ ὄρνις . ἐχ μεταφορᾶς δὲ οἱ τραγικοὶ τὴν νανυμν 
τῶν βοὼν ([. τῶν αὐλῶν). ἔστι δὲ ὅπου καὶ τὸν αὐλόν. ἡ λέξις 4ι- 
δύμου. 

924 

ἐμ μεν ες ἐμπολή 
ἨΟΡΥΟΝ.. 1 Ρ. 1423: “ἰγυπτία ἐμπολή (οοάοχ ἐν πολλὴ)" ὄρωπος 

(ὁ δῶπος τοοίο Η. Κορ αμ5) χαὶ τὰ ἐκεῖϑεν φορτία. ὡς Εὐριπίδης. 

92 

πολλαῖσι μορφαῖς οἱ ϑεοὶ σοφισμάτων 
σφάλλουσιν ἡμᾶς κρείσσονες πεφυκότες. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 4381 Α: πολλαῖς γὰρ οὗ ϑεοὶ μορφαῖς οὐ σοφισμάτων. 
ὡς Εὐριπίδης φησίν. ἀλλὰ πραγμάτων σφαλλουσιν ἡμᾶς. ΕΊαΙ: Μονι. 
Ρ. 30 Ε΄: παλιν Εὶ ὑριπίδου λέγοντος “ πολλαῖσι --- πεφυκότες. 10}. 
ΕἼον. 8, ὃ βῖπο Ἰοιηπιαίθ: “πολλαῖσι --- πεφυχότες". νϑ5. 3 κρείττονες 
ΡΙαί. οἱ 5100. 

920 ' 
παῖς ὧν φυλάσσου πραγμάτων αἰσχρῶν ἄπο: 
ὡς ἢν τραφῇ τις μὴ κακῶς, αἰσχύνεται 

ἀνὴρ γενόμενος αἰσχρὰ δρᾶν" νέος δ᾽ ὅταν 
πόλλ᾽ ἐξαμάρτῃ, τὴν ἁμαρτίαν ἔχει 
εἰς γῆρας αὑτοῦ τοῖς τρόποισιν ἐρύμοκο Ὁ 

Το]. 1) Δ. Ροβί δ.ο. 156]. Ρ. 724, 35: τοῦ αὐτοῦ (ργαθοθα!! ἔλπαν. 
Ηρο. 600). “ἣ παῖς ὧν -- ἔμφυτον". νϑ8. 1 φυλάττου 64. ἄπο τη} 58- 
βροοίπμῃ. νβ. 2 ὡς ἂν οοῇ. 

927 
ὅστις νέος ὧν Μουσῶν ἀμελεῖ. 
τόν τὲ παρελθόντ᾽ ἀπόλωλε χρόνον 
καὶ τὸν μέλλοντα τέϑνηκε. 

Τοῖν. ΤΠ π. ροβὲ 5100. Εἰς]. ρ. 728, 19: Εὐριπίδου κωμικοῦ. “ὅστις 
- τέϑνηκε᾽. Ῥτο Εὐριπίδου κωμιχκοῦ ΟΘ΄ αἰδῇ. οἹτη οἱ. «Σοφοκλέους 
Καμικίων . 564 1ρ58 ποῃξομπεϊα Ἐπ ΡΙ ἄθπι 58 ρΡ 10. 

928 

νοῦν ἔχοντος [ἦν ἄρα]. 

φίλον πρίασϑαι χρημάτων πολλῶν σαφῆ. 
ΤΡ δ. ὦ ΡΝ 487: ἐπαινῶ: , Εὐριπίδην λέγοντα νοῦν ἔχοντος εἶναι 

“σίλον -- σαφὴ". ν5.1 ἣν ἄρα φῥγοθΑὈΠΙοΥ ῬΟΥΒΟΠΙΒ. Ποοάοτιιβ 
Ηγυῖ. Ἐρίρε. 81 ἴῃ Νοίίοος οἱ Καί». 1. 40: Εὐὺ ιπίδης ὁ ὁ τραγικὸς δί- 
καιον εἶναι φησὶ πολλῶν σαφὴ φίλον πρίασϑαι χρημάτων. 
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929 

ἀλλ᾽ ὦ φίλιπποι Τρῶες 

Τιοπρίητ5 46 580]. 6. 15, 4: ὅμοια καὶ τὰ ἐπὶ τῆς Κασσάνδρας 
αὐτῷ (Ἐππιτῖρι 1) «ἀλλ᾽ --- Τρώεαδ". 

9090 

οὔκ: ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἔμπνουν ᾿Δίδης μ᾽ ἐδέξατο. 

Πποΐδῃ. Νϑογοῖα. " γο]. 1Ρ. 406: ΦΙΔΛ. Ἡράκλεις. ἐλελήϑει Μέ- 
Ω 

νιππος ἡμᾶς ἀποϑανών" κατ᾽ ἐξ ὑπαρχῆς ἀναβεβίωκεν. ΜῈΝ. “οὔκ 
---- ἐδέξατο". ἸὰυΤΙρΡΙ 415. νϑυϑιη 6586. ἀοοθὺ Ἰοοἱ ΠΘΧΊΒ. 

991 

μὴ κτεῖνε: τὸν ἵχέτην γὰρ οὐ ϑέμις κτανεῖν. 
Τπιοῖδη. ΡΊδο. ὃ ν0]. 1 Ρ. ὅ79: ἐπὶ τὸν Εὐριπίδην ῳ μοι καταφευ- 

χτέον" τάχα γὰρ ἂν ἐκεῖνος ἐχσώσειέ με. " μὴ ---- κτανεῖν 

9352 

νῦν οὖν ἕκατι ῥημάτων κχτενεῖτέ με: 

᾿ποΐδῃ. ΡΊδο. ὃ γ0]. 1 Ρ. ὅ78: ΠΛΛΑΤ. τί δέ; οὐχὶ κἀκεῖνα Εύρι- 
πίδου ἐστίν: οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους (αν. ον. 418); 
ΛΟΥΚ. " νῦν --- με; βημάτων) ϑήματος τη8]1πι. χτείνετέ με ἸΙυχὶ, χτε- 
νεῖτέ με ἀπιγοίτι5. ἘλιΙρΡΊ θύσῃ 6556 ὙΘΥΒΊΠῚ 6 ῬΥΔΟΡΎΘΒΒΙΒ γ ΘΥθῚ5 ραίοί. 

999 
ὦ παγκάκιστα χϑόνια γῆς παιδεύματα 

Τποΐδῃ. Τον. ἰγᾶρ.. 1 νο]. 2 Ρ. 648, νΙά6 ἔν. 934. Ε' Τπιοίδπο πππὸ 
γΘΥ ΒΤ Βα ρ510 ΤΠ Θοάογιιβ Ῥυοάν. ἴῃ Μιοίσο5 οἱ Καίν. ΤΠ. 2 τ. 148. 

994 

τί δ᾽ ἔστι; πρὸς χορὸν γὰρ οἰκείων ἐρεῖς. 
Τλιοΐϊδῃ. ον. ἰγᾶρ. 2. 0]. 2 ν. 648: ΖΒΥΣ. ὥ παγκάκιστα χϑόνια 

γῆς παιδεύματα. σύ τ᾽ ῶ Προμηϑεῦ., οἷα μ᾽ εἴργασαι κακα. ΑΘΗΝ. 

τί δ᾽ ἔστι; πρὸς χορὸν γὰρ οἰκείων ἐρεῖς : ΖΕῪΣ. ὦ μεγαλοσμαφόγου 
στεροπᾶς δοίξημα. τί ϑέξεις: ΗΡΑ. κοίμισον ὀργᾶν. εἶ μὴ --- τὸν Εὐ- 

οιπίδην ὅλον καταπεπώκαμεν ὥστε σοι ὑποδραματουργεῖν. Νοῖ ἀπι01- 
αν οΧ ποὺ ἴοθο ἄποβ ᾿ανΙρΡΙ 4608 ὙΘΥΒΊΙΒ ΔΟΛΔΌΙΡΟΓΘ. ΟΥ Β61101. 1α- 
οἴδηϊ Ρ. 242: μεμυήμεϑα γὰρ παὶ αὐτοί. καὶ τοῦτο δὴ τὸ τῶν τραγῳ- 
δῶν “πρὸς οἰχεῖον χορὸν ἐρεῖς". 

990 

ὁρᾷς τὸν ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον αἰϑέρα 
καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ᾽ ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις; 
τοῦτον νόμιξε Ζῆνα. τόνδ᾽ ἡγοῦ ϑεόν. 

Τλιοΐδητ5 [ον. {τὰρ. 41 γο]. 2 ρ. 689: ἄκουσον αὐτοῦ (56. Ευὐριπί- 
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δου) τότε παρρησιαζομένου " ὁρᾷς --- ϑεόν᾽. Ἐδοβάοιη γουδῖιβ παρ μΐ 
ΘΟ. 10]. 1,2, 2 ». 36 ΠΠουδο] τά, ΑἸ]ορ. ΤΠ ομι. ὁ. 38 Ρ. 81 για Αὐδίὶ 
νο]. 2 μ. 457 Αἰποπαρ. Τμορς Ῥγὸ ΟΠ ιν Ἰδι. ο. 6». 38 ΟἸθια. ΑἸοχ. σοι. 
Υν. 117 Ἐαβο. Ῥ. Ε. Ρ. 681 Α Ὑζοίζ. χορ. 1]. ἢ. 68, 3 (οἴ. Ρ. 68, 
4), ἰΐθην σταν του οουγιρίοβ ῬτΟθὰ5 ἴῃ  ογρ. 1)0]. 6, 31». 11, 8. ν5.1 
οὐ 3 αἴονιμε ΡἸΪαΐ. Μὸν. Ρ. 601 Α 780 1) 919 Β οἱ ΟἸοιη. ΑἸοχ. Ῥγοίν. 
Ρ- 31, οἷς ὅ'9 80]. Π. ἐπ΄, 300 Ρ. 392 Ὁ 88. νϑ8. ὃ σϑβρίοἴππί Τλιοΐδητι 
ῬΏΠΟΡ. ὁ. 12 νο]. ὃ Ρ. 597 οἱ ΟἸθπιθηβ ΑἸοχ. Ῥχοίν. Ρ. 68. 1 δίϊηθ 
Ἰούσηι ᾿ητουργοίαίαν Οἴοοτο Ν, 1). 3, 35, 65: ᾿ιμγίριιο5. αἰείοηι πί πιμία 
Ῥγαθδείαγο, 8ῖ5 πος ὑγουϊίθ)" : 

υἱαϊθα διιρίηιο Γδιηι Ἰηιηιοαογαἴμηι αοίμπογα, 
φιεὶ ἱ6η1 670 {077 αὶ Οἱγ Ομ ηιδοίιε αγιρ] ΘΟ {ι7) 7 
μεῖς βιηιηνηι μανοίο αἰνιιηι. ἤιιο ρον μβοίο ]ουθηι. 

Απέΐορᾶθ 6556 ἔγταριηθηίαηι ἀοοογο νἀ θέαν ῬΥΟθι5. ἴῃ Ψ οΥρΊ]. ἘΠ) 0]: 
6, 31 Ρ. 31, 6 (οὔ, απδο αἰχίπηβ ἴῃ ἔτ. 2396). ἘΣπηἶπι5. ἴῃ Τ] γοϑίο: 
᾿αϑρῖσα θα βιδϊηιο σαπαθηδ., χιίθηι Ἰηυοσαηί ΟἸ1165 ]ουθηι. 

990 

Το}. Τγάαβ ἀθ ἴἼΘΠ85. 4, 62 Ρ. 94, 10: οὐδὲν γὰρ ἀσφαλὲς οὐδὲ 
κεχριμένον ἐστὶν ἐπὶ τῆς τύχης- ὡς Εὐριπίδης φησίν. Βογίαβθθ ΤΟΒρΡΙ- 
οἴταν Ἐππιν. ΑἸο. 785: τὸ τῆς τύχης γὰρ ἀφανὲς οἷ προβήσεται. κάστ οὐ 
διδαχτὸν οὐδ᾽ ἁλίσκεται τέχνῃ. 

997 

πυριγενὴς δὲ δράκων ὁδὸν ἡγεῖται [ταῖς] τετραμόρφοις 
ὥραις ξευγνὺς ἁρμονίᾳ πολύκαρπον ὄχημα. 

Μδοτοῦ. ὅδ'ϊ. 1. 17, 59 : 5015 πιθαίτιδ ---- {{67 διεμηι ϑοϊμί Ποχιον ἄγα- 
6Ο7118 ἱηυοίοτί, μη616 ἡπρηυδηει: πυριγενὴς δὲ δράκων ΟΚΟΝ ἡγεῖται ταῖς 
τετραμόρφοις ὥραις ΖΕΎΓΗΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΙΠΟΥΚΑΡΠΟΝ ὄχημα. Τία 
ἸΙΌΥΙ ορίϊμαϊ, απδηΐατη ΟΧ [8011 Θα1{. ἀΡΊΝΟΒΟΙ Πητ|5. 

9938 

καὶ Γαῖα μῆτερ: Ἑστίαν δέ σ᾽ οἱ σοφοὶ 
βροτῶν καλοῦσιν ἡμένην ἐν αἰϑέρι. 

ΜΔογοῦ. ϑαίαγη. 1, 38, 8: λαθο βοία (8ς. Ἑ στία), φιιαηι ἰογγαηι 
6586 ἀαὐσοϊρίηιιδ., ηκατιοΐ ἐπιηι Οὔ 1Π5 ἐγιίγα αἰογηιηι εἰδογιίηι, 16 οδι ἵμίγα πιμη- 
απεηι, κί ατί Ειωηρι(ο8 “ καὶ --- αἰϑέρι᾽. 160]. ΑὙ Π]μμ. Ρ.7 Αϑί.: 
δὴ Εὐριπίδης ὡς ̓ Δναξαγόρου γενόμενος μαϑητὴς οὕτω τῆς γῆς κριτῇ 

ται “ἡ ἑστίαν δέ γε (]. σε) οἷ σοφοὶ βροτῶν νομίξουσιν ([. ὀνομάζουσιν). 

0999 

ἀεί τι καινὸν ἡμέρα παιδεύεται. 
Οὐΐοη ΕἼον. 8,1 Ρ: 523, 325: Εὐριπίδου. " ἀεὶ τί --- παιδεύεται᾽". ΟΥ 

ῬΟΒΙΔΙρΡ. οι. ἐδ 4». 819: ἡ δ᾽ ἡμέρα ἀεί τι καινὸν εἰς τὸ φρον- 
τίζειν φέρει. 
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94 

εῦ ἴσϑ'᾽, ὅταν τις εὐσεβῶν ϑύυῃ ϑεοῖς, 

κἂν μικρὰ ϑύῃ, βυγευία ἡ σωτηρίας. 

Οτῖοι ΕἼον. Ἐλιτῖρ. 9 Ρ. 85,30: " εὖ --- σωτηρίας. ν5.1 σάφ᾽ ἴσϑ᾽ 
μὰ Δ ] 1. ϑύυεὶ οὐχ. 

941 
ἡ πολλὰ καὶ δύσγνωστα βουλεύει ϑεός. 

Θηον ΕἼοΥ. Ἐπερρ. 5 Ῥώ δ. 38: «ἡ --- - ϑεός᾽. 

942 
ϑεοῖς ἀρέσκου: πᾶν γὰρ ἐκ ϑεῶν τέλος. 

Οὐΐοι ΕἼον. Ἐλιῖρ. 6 Ρ. ὅ8, 82: " ϑεοῖς --- τέλος ". 

948 
χαὶ τοῖς τεκοῦσιν ἀξίαν τιμὴν νέμειν 

Οὐοη ΕἾἼον, Ελασρ. 10 Ρ. 86, 19: ἣ καὶ ---- νέμειν. Τάθιη βάν τς 
ΟἽΠῚ 1σπν. Ἠ δ]. 297 οὐ 208 ρος τος Θχίδί ἴῃ τοῦ. ΕἼοΥ. 79, 
ἐν ταὐτῷ (56. Εὐρ. Ἡρακλείδαις). “οὐκ ἔστι παισὶ τοῦδε κάλλιον ᾿ 
ρας ἢ πατρὸς ἐσθλοὺ κἀγαϑοῦ πεφυκέναι καὶ τοῖς τεκοῦσιν ἀξίαν 
τιμὴν νέμειν ἢ. 

944 
ὡς ἡδὺ πατέρα παισὶν ἤπιον κυρεῖν 
καὶ παῖδας εἶναι πατρὶ μὴ στυγουμένους. 

Οτΐομ ΕἾἼου. Ἐπισὶρ. 12 Ρ. 56, 31: “ὡς ---- στυγουμένους". ν5. 1 
’ 

κυρεῖν οοὐοκ. 
94 

“᾿ . ΄ » ΄ 2) ὦ 
ἣν οὗ τεκοντὲς τοῦτο γιγνωσκωσ᾽ οτι 

9.5. 5." ἐς ᾿ " 
νέοι ποτ΄ σαν, ἠπίως τὴν τῶν τέκνων 

- ΄ " 2 ΄ 

οἴσουσι Κυπριν. ὃντὲς οὐ σκαιοὶ φύσιν. 
Ἵ . Ὺ ῃ . τ 3 ΞΞ ᾿ ι . ἫἋ 

Οτΐομ ΕΊοΟυ. Τλατρ. 18 Ρ. 66, 34: “ἂν οἷ --- φύσιν". νϑ5. 1 ἂν 
οοάοχ. γιγνώσκωσιν ὁ04. ν5. ἃ ὄυντες οὐά., ππάο φύντες οὐ σκαιοὶ 
φύσει 5115 10 ΑΥὙ] Ρο 5515. 

940 

ὅστις πατὴρ πρὸς παῖδας ἐχβαίνει πικρῶς, 

τὸ γῆρας οὗτος παρ ή ο βαρύ. 
Οὐΐοι ΕἼον. Ἐπιῖρ. 14. Ρ. 86, 28: “ὅστις --- βαρύ". νϑ5. 1 πικρὸς 

οἷ, Δ ἀρηον. νϑ. 2 τερματίζεται οοὔ., ἑρματίξεται ΒΟΥ 1051. 

947 

1110 Τπ4, Φαδοβέ, ἴῃ ἀὐποα. νο]. 7 Ρ. 188 οὐ, Τυτοπίου, ε ορήηιο 
εἰΐα ἢ! Ἰ ριολαγηηιδ: παϊσμηψιο, αἷί, ηιΐγιδ αἰοἰ γι, ορίήΐηυιι5 ὁδί υὐν: 

πόμιο 051 ὀπΐηι μη οθηδ. πόμιυ γΟρΥοἠιοηδ᾽ονῖδ οαρονγδ. οἱ Πρ ρίο5 ἡ ψιὶ 

ομηψηο Ἰποοη])10γ 1105. 8694 οἱ γοαιηαιαί ἴγν οἷδ εἰν. ἐλευ οἱ ὑγυῖι5 {1- 
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{αο, ηιαϊὶ δι, ἴηι φιύνιιδ αὐολν ὁρροδίία ρῥγαουαϊομί, υἱνίμὁ γα θα ἶ; ἐπ 
αἰ ϑογῸ τ ιιαδὶ ἀὐφιαϊἶδ δἰ σοηιϊα το, τα κεἰ γε δι. χε ΟἩιΉ ἴα 
ηιαΐία παϊοαλιί δίριο αἱ νοηο ἢ". ἰθιά, Ρν. 340: μεν ριίο5. ψιοψηο πθηιΐη πηι 
ἐν ρΥ οι δι ίονι αἰεὶ, Ταριθλὶ ψεϊνιιδάανη αὐι γι αγίμ ἡναϊαγιι (υμιοηία 
{εν ρῖα ἐπίψιια,, αὐἰοὸ ργαυῖδ αὐἰνογδαηίι" δίγομμῖ; ααϊδάαηι αηιθηὶ {{α αἴ: 
{γι οι ἵηοδί [θη ρον ρα, τ{ φπιογγιι1]Π] (Ἰυγηο γε 11) οπιηῖα ρμοϑϑίηια οὐ - 

πανί αὐδᾳιο κεἰ νοηο,, πον] οηιπῖα τιθοο5ϑαγῖα (ὁ Χμ οοΐοβ μμἐ οπιγεῖα 

ϑογπα) ϑδἴημδ τ]ὸ γνπαῖο. Ῥθηςοπίϊαπι Ἐλαυ ρθη [0116 ΔΡῚΟΒΟΙΠΊΙΙ5, 
νοΥθα τι ΟΥ̓ΠΘΥ ΘΙ. ΤΠ] 0 ΟΠ ΡΤ, 

948 

εὔξει τοιοῦτον ἄνδρα σοι παφεστάναι. 
ΡΊαί. ἘΡ δί. ΤΡ. 809 2): καί μοι τὸ τοῦ Εὐριπίδου κατὰ καιρὸν 

ἔστιν εἰπεῖν, 
παρεστάναι". Τῃ νοΥθὶ5 ῬΥΙΟΥΙ 15 Υ ΟΥ̓ΒΊ1Π) καὶ ξυμπεσόντων πραγμά- 
των ἄλλων ποτέ Ἰαΐοτο οἱ. ατοίϊι. 

949 

κῆτος ϑοάξον ἐξ ᾿Δτλαντικῆς ἁλός 
ΡΙ]αί. Νοτν. ». 32 Εἰ: τῷ ϑοάζξειν ἢ ἢ) τὸ κινεῖσϑαι σημαίνουσιν ὡς Εὐ- 

ριπίδης “κῆτος ---- ἁλός". ἢ τὸ καϑέζεσϑαι. ῬτοθΔΌΙΠΙ ΟΣ πη ψου- 
5ιτη Ηφδίμἶτ5 δα Απατγοϊηθάδιῃ γϑέξα τ, οαϊΐπι5 νἱο ἔν. 134. 

050 

τίς δ᾽ ἔστι δοῦλος τοῦ ϑανεῖν ἄφροντις ὧν; 

Ἁ ΕΊΩΕ: Μον. Ρ- 88 8: ταδὶ πάλιν τοῦ Εὐριπίδου λέγοντος “ ' τίς --- 
ων: ᾽ ὑπακουστέον ὅτι καὶ περὶ πόνου καὶ περὶ νόσου τὰ αὐτὰ εἴρηκεν. 

Ἐπιπᾶθπι γΘΥΒιτη 0Π|. Ροθέδθ ποτῃ. αἰϊουτιηΐ ΡΙαι. Μον. Ρ- 106 }ὴ) ΟΙο6- 
τθη5 ΑΙοχ. ϑίγοιη. ΠΥ Ρ. ὅ86 ῬΆΠ]ο πᾶ. νο]. 3 Ρ. 448 ΟἿο. δά Αἰ. 
9. 238,.3. 

951 
ἐγὼ δ᾽ 

οὐδὲν πρεσβύτερον νομί- 
ἕω τᾶς σωφροσύνας. ἐπεὶ 
τοῖς ἀγαϑοῖς ἀεὶ ξύνεστι. 

ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 86 Ο: καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ Εὐριπίδου παραπλησίως 
“ ἐγὼ -- σύνεστι". 5100. ΕἾον. δ, 2 δἴπο ΤΙοτηηι. : “ἐγὼ δ᾽ --- ξύνεστι. 
ν5. 3 τῆς σωφροσύνης 5ἴοΌ. ν58. ἃ σύνεστι ΡῬΙ]αί. 

952 

τιμᾶν τὰν τέτασϑε, πλούτῳ δ᾽ ἀρετὰν κατεργά- 
σασϑαι δοκεῖτ᾽, ἐν ἐσϑλοῖς δὲ καϑήσεσϑ'᾽ ἄνολβοι. 

ΡΙμέ. Δίου. Ρ. 86 Ὁ: καὶ παλιν ὑπὸ τοῦ Εὐριπίδου παραπλησίως 
“ἐγὼ δ᾽ οὐδὲν --- σύνεστι᾽ (ἔν. 951). καὶ τὸ " τιμᾶν ---- ἄνολβοι". νϑ. 



524 ἘΥΕΙΡΙΠΙΒ 

Ι τιμᾶν τὰν τέτασϑε] τιμᾶν τ᾽ ἀντέτασϑε Μιθρτ., ἔογίαββθ τιμὰν πέ- 
πασϑὲ Ἰορ. ν5. 3 κάϑησϑ'᾽ Βουῖρβοσΐμη. 

959 

φεῦ, τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἅπαν καλόν. 
ΡΙαί. Μογ. Ρ. 88 ἋΣ ἀξιέραστον. ἡγούμενοι τὴν ἀρετὴν ὁμόσε χω- 

ρῶμεν αὐτῇ. τὸ Εὐριπίδειον ἐφ᾽ ἑχάστῳ φϑεγγόμενοι “ φεῦ --- καλόν᾽. 
Εὐμπιάθπι ὑδυβιπι οπη. Ρ. βοιῃ. παθοί ῬΙαΙΟΥ͂. ῬΟΏρΡ. ο..73. ΤΥ να 
ἐξ. 8531. 1 

954 
. ἄλλ᾽ ἐπ᾿ ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ" 

λυπουμένῳ μὲν μῦϑος εὐμενὴς φίλων, 
ἄγαν δὲ μωραίνοντι, νουϑετήματα. 

ῬΊαΙ. ΜῈΟΣ: Ὁ. Τ05 Ῥ: κατὰ γὰρ τὸν σοφὸν Εὐριπίδην “ ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
- νουϑετήματα". ν8. 1 ἀλλ᾽ ἀἀα1 Οἰδίακον. νϑ8. 3 δὲ ἃ οἵη. Ρ. ποιη. 
παθοπὲ ῬΙαΐ, Μον. Ρ. 69 ὴ οἱ δοίίοῃ ἴπ 500}. ΒἾοΥ. 118, 16. νβ. 3 
μὲν] γὰρ ῬΙαΐ. Μοτ. Ρ. 69. φίλων] φίλου 5:10}. 

θδὅ 

μηδ᾽ εὐτύχημα μηδὲν ὧδ᾽ ἔστω μέγα, 
ὅ σ᾽ ἐξεπαρεῖ μεῖζον ἢ χρεὼν φρονεῖν .1 
μηδ᾽ ἤν τι συμβῇ δυσχερές, δουλοῦ πάλιν" 
ἀλλ᾽ αὑτὸς ἀεὶ μίμνε τὴν σαυτοῦ φύσιν 
σώξων βεβαίως ὥστε χρυσὸς ἐν πυρί. ὕ 

ΡΙαΐ. Μου. Ρ. 102 Τ᾽: τῶν μὲν γὰρ καλῶς λεγομένων ἔστιν ἐν ὑπο- 
ϑήκης μέρει καὶ τοῦτο " μηδ᾽ εὐτύχημα -- πυρί’. ἘσαντΡ αἰ 6886 Ιο- 
στη ἀοοοί ΠΑΡ μῖιΒ Βρέ. 471: τοῦτον οὔτε εὐτυχία πώποτε ἐπῆρεν 
ἐν δυσκολίᾳ τε οὐκ ἔπτηξεν Εὐριπίδου μεμνημένος. ν8. 2 ἐξεπαίρῃ 
δπίο Μαί. νϑ8. ἃ ἄν τι οἱ νβ8. 4 αὐτὸς αἰεὶ 110 τ]. 

950 
ὅστις δ᾽ ἀνάγκῃ συγκεχώρηκεν βροτῶν. 
σοφὸς παρ᾽ ἡμῖν καὶ τὰ ϑεῖ᾽ ἐπίσταται. 
ῬΙαΐ. Μοτ. Ρ. 116 Ε΄: καὶ ὁ Εὐριπίδης “ὅστις δ᾽ --- ἐπίσταται". 

Εοβάθηη ΨΟΥΒΙΙ5. ΟἿη. Ῥ. ποιη. παροὺ Τρ οἱθί. πο μῖν, 53, ἈῚ Ῥγὸ 
βοοτῶν Ἰοριίαν καλῶς. ΄πὸ 46 Ἰοθο ΤΑ ΠΉΡ] ΤΟ πι5. γ0]. 4 Ρ. 528: τὸ δεύ- 
τερον δέ ἐστι μὲν πϑολκόνα: τοῦ τραγικοῦ. 

957 

ὁ βίος γὰρ ὄνομ᾽ ἔχει πόνος γεγώς 
ΡΙαΙ ΜΟΥ. Ρ. 120 Α: ἀώρως ἐτελεύτησεν. οὐκοῦν εὐποτμύτερος διὰ 

τοῦτο καὶ κακῶν ἀπείρατός ἐστιν; ὃ βίος γάρ. φησὶν Εὐριπίδης. ὄνομ᾽ 
ἐ Ἴει. πόνος ἐγώ σ΄. οὗτος δ᾽ ἐπὶ τῆς εὐανϑεστάτης ἡλικίας προαπε- 
φοίτησεν χτέ. ἐγώ σ᾽ Ἰ10γ], γεγώς 5οΥῖρ51. ὃ ἀο]οπ πη βιιβρίοον. ὄνομ᾽ 
ἔχει μόνον αἀἰχὶς ἔλπν. ῬΠΟΘΕ: δ. 
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908 
εἴης μοι. μέτριον δέ πως 
εἴης μηδ᾽ ἀπολείποις. 

ΡΙαί. Μου. Ρ. 183 Β: πρὸς δὲ τὸν οἶνον. ἅπερ ̓ Εὐριπίδης πρὸς τὴν 
᾿Αφροδίτην, διαλεκτέον “ εἴης μοι ---- ἀπολείποις᾽. 

059 
Ἑκάτης ἄγαλμα φωσφόρου κύων ἔσει. 

ΡῬΊαι. Μονυ. Ρ. 879 1): Ἕλληνες μὲν γὰρ ἔν γε τούτοις λέγουσιν ὁρ- 
ϑῶς καὶ νομίζουσιν, ἱερὸν ᾿Αφροδίτης ζῷον εἶναι τὴν περιστερὰν καὶ 
τὸν δράκοντα τῆς ᾿ἡϑηνᾶς καὶ τὸν κόρακα τοῦ ᾿Απόλλωνος. καὶ τὸν 
κύνα τῆς ᾿Δρτέμιδος. ὡς Εὐριπίδης «Ἕκατης --- ἔσει. Πιούστη γΘΡΟΙΠΕ 
ΑὐἸΒΈΟΡ}Ι. οπι. 2 Ρ. 1195 ἴῃ Ἐλιδί. Οἀ. Ῥ. 1467, 87: καὶ κύων ἀκράχο- 
λος Ἑκάτης ἄγαλμα φωσφόρου γενήσομαι. Οὐ ΠΥ ΟΝ. νυ. ἄγαλμα 
Ἑκάτης οἱ Ἑκάτης ἄγαλμα. 

900 
οὐ βούλομαι πλουτοῦντι δωρεῖσϑαι πένης. 
μή μ᾽ ἄφρονα κρίνῃς ἢ διδοὺς αἰτεῖν δοκῶ. 

ΡΙαΐ. Μογ. Ρ. 884 Ὁ): στιχιδίοις τισὶν οὐ φαύλως ἔχουσιν. ὦ φίλε 
Σαραπίων - ΠΡΕΡΤΟΝ πρῴην. ἃ Δικαίαρχος Εὐριπίδην οἴεται πρὸς ᾽4ρ- 
χέλαον εἰπεῖν. “οὐ βούζομαι - δοκῶ. Ῥορίδϑ ΠΟΙΟῚ ΟΠ Εἰ ΟΠ. 
Μοῃ. οἱ Ῥ]Η] θα. Ρ- 858, ὩὈ1 Πᾶθο Θχίδῃξ: αἰσχύνομαι πλουτοῦντι 
δωρεῖσϑαι φίλῳ. μή μ᾽ ἄφρονα κρίνῃ καὶ διδοὺς αἰτῶν δοκῶ. Θτιδο 
πππὶ ΜΙ οηαπγο (οι. 4 Ρ. 367) {Ἰθαθπ ἃ πὲ ἀπ ϊέξο. ΝΟ {π|8556 
ἘΣ ΡΙ 608 δ μάν οὶ δα Αγομοϑίδαπηι ἔα θα] τ τ οἔθυθπ οβ τθοίθ ππάϊοαΐ 
Μοίμοκπιρ ὐομ. 4 Ρ. 707. 

961 
ὁ δ᾽ ἄρτι ϑάλλων σάρκα διοπετὴς ὅπως 
ἀστὴρ ἀπέσβη. πνεῦμ᾽ ἀφεὶς ἐς αἰϑέρα. 

ΡΙαί. Μου. Ρ. 4616 ἘΠῚ ἡ δὲ φύσις αἰσϑητὰς εἰκόνας ἐξέϑηκε -- ὡς 
Εὐριπίδης εἴκασεν ἐν οἷς εἶπεν "ὁ δ᾽ -- αἰϑέρα᾽. ΡΙαΐ. Μον. Ρ- 1090 Ο: 
σφαλερὸν γὰρ ἡ ἐπ᾽ ἄκρον εὐεξία. φησὶν Ἱπποκράτης "" ὃ δ᾽ ἄρτι ---ἀστὴρ 
ἀπέσβη κατὰ τὸν Εὐριπίδην. ν5. 1 σαρκὶ Ρ. 1090. ν5.3 εἰς αἰϑέρα οα͵ 

9602 

ἀλλ᾽ ἀνοιστέος λόγος 
ΡΙαΐ. Μον. Ῥ. 491 Α: ἀλλ᾽ ἀνοιστέος λόγος. ὡς ὃ αὐτὸς ἀνὴρ 

φησίν (50. Εὐριπ.) ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόϑεσιν. ΟἿ, οτος. ἘΝ. 1291: 
ἐχεῖσ᾽ ἀνοιστέον. αἰιοπὶ Ἰοσμ τϑβρῖοὶ ραξαθδί Μδμ. 

009 
μάντις δ᾽ ἄριστος ὕστιρ εἰχάξει καλῶς. 

ΡΙί. Μου. Ρ. 432 Ο: οὐ γάρ. ὡς Εὐριπίδης φησί. “ μάντις ἄριστος 
-- -ἄδοαν “Ἀρρίδη. Β. Οἷν. 2. 159: τοῦ δὲ τὸ ἰαμβεῖον εἰπόντος 

“μάντις ἄριστος --- καλῶς. Αὐτίδῃ. Εχρ. ΑἸοχ. 7, 16, 6: τὸν δὲ 



590 ΕΥ̓ΕΙΡΙΘΙῚΒ 

ἀποκχρίνασϑαι αὐτοῖς λόγον του ἡ Εὐριπίδου τοὺ ποιητοῦ ἔπος. ἔχει δὲ τὸ 
ἔπος Ἑὐριπίδῃ ὧδε “μάντις. δ᾽ ἄριστος --- καλῶς ἢ. ΟἸο, δά Αἰ. 7, 18 ἃ; 
4 οἵη. Ρ. ποιη.: μάντις δ᾽ ἄριστος. Οτορονῖα5. Νὰ. γο]. 1 ρΡ. [994Α 

(βουταί θα Ἡϊεὶ. Ἐτο]. ὃ, 38 ». 169 Δ ΝΊΘορΡΙ. (4118. ΗΙϑι. ἘΠ00]. 10, 
87 νο]. 2 ρ. 91 Ὁ): εἴπερ μᾶντις ἄριστος ὅστις εἰχάξειν οἷδε καλῶς. 
Μοπαπᾶτο (ομι. 4 Ρ. 288) ΥΘΥΒῸΡ {ὙἸ θτ1{π|} ἴῃ ὅ680]. ΑὐἹδιά. Ρ. 400. 
ΡΙα. Μον. Ρ. 809 Α: ὁ μὲν εἰχάζων καλῶς. ὃν ἄριστον μάντιν ἀνη- 

γόρευχεν ἡ παροιμία. Ἰιαἰΐπα το αϊ ΟἸο. 46 Πῖν. 2, δ, 12: δδί φιεῖ- 
εἴαηι αν αοοι5 υἱἰραγῖδ τη. παῦις δοηίογιίϊαηι ὑ67 5115. ἣ“ ϑόγι6 χιιῖ σομοῖοί, να- 
ἰοηι πηι ρογμίθϑοίο ορίϊηιεηι. 

9604 

τῶν ἄγαν γὰρ ἅπτεται 
ϑεός, τὰ μικρὰ δ᾽ εἰς τύχην ἀφεὶς ἐᾷ. 

ΡΙαΐ, Μον. Ρ. 464 Ἂ τοῦ μὲν οὖν ϑεύς, ὡς ὐριπίδης, φησί. τῶν 
ἄγαν ἅπτεται; “τὰ μικρὰ ξεςς- ἐὰ’ Ρ. 811 Ὁ): ὡς ὃ τοῦ κόσμου βασι- 

λεὺς “τῶν ἀγαν γὰρ ἄπτεται δε": τὰ -- ἐᾷ κατὰ τὸν Εὐριπίδην. 
γ5. 3 ἀφεὶς] ἀνεὶς Ῥ. 811. 

90Ὁ 

χαλεποὶ πόλεμοι γὰρ ἀδελφῶν. 
ΡῬΙαΙ. Μον. ρ. 4800: ἡ χαλεποὶ Ξε: ἀδελφῶν’ . ὡς Ευριπίδης εἴρη- 

κεν, ὄντες χαλεπώτατοι τοῖς ΡΠ αὐτοῖς εἰσιν. Αὐἱδίοι. ῬΟΙΐ. 8, 
7 Ρ. 13288 15: ὅϑεν εἴρηται ᾿ χαλεποὶ γὰρ πόλεμοι ἀδελφῶν᾽. 

9600 
᾽ ΄ , , Ι͂ ’ 

ἀκολαστα παντῇῃ γίγνεται δουλῶν τέχνα. 

ΡΙαΐ. Μον: Ρ- ὅ26 0: οὐ γὰρ μόνον κατὰ τὸν Εὐριπίδην " ἀκόλα- 
στα --- τέκνα". ἀλλὰ καὶ μικχρολόγων. θ1ορ. Τὴ 1, 80 4ο ΑὙΘΘΒΙΪΔΟ: 
στωμύλου δὲ ἀγεννοῦς πνωνδη αὐτῷ παρέχοντος ἔφη “ ἀκόλασϑ᾽ ὃμι- 
λεῖν γίγνεται δούλων τέκνα’ 

9607 
ς ; ᾿ εν ἊΨ 1 ὙΣ 
ἢ γὰρ σιωπὴ τοῖς σοφοῖς ἐστ᾽ ἀπόχρισις. 

ΡΙαῖ, Μον. Ρ. 532 : τὴν γὰρ σιωπὴν ὃ μὲν Εὐριπίδης φησὶ τοῖς 
σοφοῖς ἀπόκρισιν εἶναι. Νουρίιη ἰρϑπηι παθοιηῖ5. ἴπι Μοη. πιοη. 399, 
αΠ}] ἐστ᾽ ἃ ποπηι}}15 ΠΡΥῚ5 ἀθοδί, ἔογίαββο ἰρίταν Ἰοσομήπιῃ τοῖς σοὸ- 

» 2 Ρ 
φοισιν ἀπολρισις. 

905 
ν᾽ Ὁ ᾽ 7 ν) 

εἰ δ᾽ ἧσαν ἀνθρώποισιν ὠνητοὶ λόγοι, 
3. Ὁ ἃ Ἢ σι. (4, 5 , ᾽ 7 

οὐδεὶς ἂν αὑτὸν εὺ λέγειν ἐβουλετο. 
» 3 , ΄ὕ Ἁ ͵ , 77 

νυν ὃ. ἐκ βαϑείας γὰρ πάρεστιν αἰϑέρος 
» 2 ΄ -» ὥς ’ 

λαβεῖν ὠμισϑί. πᾶς τις ἡδεται λέγων 
΄ ϑι, τᾶ ΄ " 2 " τά τ΄ ὄντα καὶ μή" ζημίαν γὰρ οὐκ ἔχει. ὃ 

» Ὕ ν ᾿ ᾿ ὟΝ) " 

ῬΊαΕ Μον. Ρ. δ Β: ὁ γοῦν Εὐριπίδης εἰπὼν " εἰ δ᾽ ----οὐχκ ἔχει, 
φορτικωτάτῃ κέχρηται μεγαλαυχίᾳ. 
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900 

οὔτοι προσελϑοῦσ᾽ ἡ “Ἰίκη σε. μὴ τρέσῃς. 

παίσει πρὸς ἧπαρ οὐδὲ τῶν ἄλλων βροτῶν 
τὸν ἄδικον. ἀλλὰ σῖγα καὶ βραδεῖ ποδὶ 
στείχουσα μάρψει τοὺς κακούς, ὅταν τύχῃ. 

ῬΙαι. Μον. Ρ. 849 Α: ὅϑεν Εὐριπίδης ἄτοπος εἰς ἀποτροπὴν χα- 
κίας τούτοις χρώμενος ἡ οὔτοι -- τύχῃ. Κ'10}. ἜΝΝ ̓, 3. 3 το. 1: 
Εὐριπίδου. “ οὔτι ---- τοὺς κακοὺς ἀεὶ βροτῶν". νϑ5. 1 οὔτι 510}. μὴ 

τρέσῃς] πώποτε Κ[ΟΡ. ν8. ὃ σιγὴ ϑἴο". ππὸ νοερἰοῖς ΡΊΙας. Μον. Ρ-819 
1) : ἡ δὲ ἀτρέμα καὶ βραδεῖ ποδὶ κατ᾽ Εὐριπίδην καὶ ὡς ἔτυχεν ἐπιπί- 
πτουσὰ δίκη. ν5. 4 μάρπει 5100. ὅταν τύχῃ] ἀεὶ βροτῶν ὅ1ο}. 

910 
᾿ »" ΄ ΄ 2 ᾽ κι ᾽ ΄ 

τα τῶν τεχοντῶν σφαλματ εἰς τοὺς ἐχγόνους 

οἱ ϑεοὶ τρέπουσιν. 

ΡΙαΐ. ΜοΥ. Ῥ. 856 ἙΕ: ἃ γὰρ Εὐριπίδης ἐγκαλεῖ καὶ παφρησιάξεται 
πρὸς τοὺ: ϑεοὺς τὰ τῶν τεκόντων σφάλματα εἰς τοὺς ἐ ἐγγόνους τρέπον- 

τας. αἰτιάσϑαι νόμιξε καὶ τοὺς σιωπῶντας ἡμῶν. οἵ. Ρ. 562 Εἰ: ὅϑεν 
οὐδὲ πάντα τὰ τῶν τεκόντων σφαλματα εἰς τοὺς ἐκγόνου: οὗ ϑεοὶ τρέ- 
πουσιν" ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ἐκ φαύλου γένηται χρηστός κτὲ. 

θυ 

εἰ δὲ πάρεργον χρή τι κομπάσαι, γύναι, 
οὐρανὸν ὑπὲρ γῆς ἔχομεν εὖ κεχραμένον. 

ἵν᾿ οὔτ᾽ ἄγαν πῦρ οὔτε χεῖμα συμπίτνει" 

ἃ δ᾽ Ἑλλὰς ᾿Ζσία τ᾽ ἐκτρέφει κάλλιστα. γὴν 
δέλεαρ ἔχοντες τήνδε συνθϑηρεύομεν. 

ΡΙαί. Μον. Ρ- 604 Ε: τίς γὰρ εἴρηκε τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος ἐγκώ- 
μεον τοιοῦτον οἷον Εὐριπίδης: “ἡ ῇ πρῶτα. -- ἐξαγωώγιμοι’ (ἴ.. 862). 
“ εἰ δὲ πάρεργον. - συνθηρεύομεν᾽". ἀλλ᾽ ὁ ταῦτα γράψας εἰς Μακχε- 
δονίαν ὥχετο καὶ παρ᾽ ᾿Αρχελάῳ κατεβίωσεν. Ῥ]πίδτ ΟΠ 5 ἄτπιο5 αἴνου- 
βαστη ἔα θΌ] ναι, Ιοθοβ. αἰξα]: δα αθ ΠΟῺ ορτϑ οὐ 1)οῦγδοῖ οοη- 
᾿ϑοΐαγδ (5. 1) κομπάσαι γυναῖκα χρή. γ8.1 εἰ δ᾽ οὐ “πάρεργον Βογρ- 
Κιπιβ, εἰ δ᾽ οὖν (ν 61] αὖ) πάρεργον θοῦτ., δρὸ εἰ δ᾽ ἐκ παρέργου τιὰ- 
πΝ ν8. 3 εὖ συγκεκραμένον δηΐθ Θτοξίαπη. ν5. ὃ συμπιτνεῖ 1011. 
γ5. 4 τὲ τρέφει ΠΌΥῚ, τ ἐκτρέφει Μιιβον. τηοχ χάλλιστα τῆς γε δέλεαρ 
ἔχοντες συνθηρεύομεν Π1Ὀτὶ, οογτοχῖς ΠΟ οἰκί 5. 

972 
πολλοὺς δὲ βροντῆς τραῦμ᾽ ἄναιμον ὥλεσεν. 

ΡΙαι. Δον. Ρ. 666 Ο: πολλοὺς γάρ. ὡς ὁ Εὐριπίδης φησίν. 'βφον- 
τῆς - ὠλεσε΄. ΤΊιοο τη. ἄο γηπβῖοα 6. 2 Ρ. Τὸ: ὥς τις φησί 
“ πολλοὺς δὲ --- ὥλεσε᾽. τραῦμ᾽ ΤΊιοο, πνεῦμ᾽ Ρ]αί. 



ΕΥΕΙΡΙΠῚΙΒ ὧτ τῷ ω 

979 
οἶνος περάσας πνευμόνων διαρροάς 

ΡΙαί. Μοῦ. Ρ. 699 Α: Εὐριπίδης δὲ σαφῶς δήπου λέγων " οἶνος --- 
διαρροάς". δῆλός ἐστιν Ἐ ρασιστράτου βλέπων τι ὀξύτερον. ΜδοΙΟΌ. 
ϑιαταη, 7.,. 10. 95- Μιιίριαο5 ν67γῸ ἠμιεῖι5 γοὶ ηιαηϊ [5 ϊδδίηιιδ, αϑίριιίαίο)" 
ὁδί, “οἶνος -΄ διαρροάς". Ο ΤΊ: ΜΟΥ. Ῥ: 1047 Ὁ: τῶν ποιητῶν 
Εὐριπίδην ᾿Ἄλκαῖον Εὔπολιν ᾿Ερατοσϑένην. λέγοντας ὅτι τὸ ποτὸν διὰ 
τοῦ πνεύμονος διέξεισι. πνευμόνων] πλευμόνων Μδογοθίπ5. 

974 

ἄλλην ϑέλουσιν εἰσαγώγιμον λαβεῖν. 
ΡῬΊαΙ. Μοῦ». 715: οὐ γὰρ μόνον ὅσοι τὴν σωτηρίαν οἴκοι καὶ 

παρ᾽ αὑτῶν ἔχοντες "ἄλλην ---λαβεῖν᾽ , ὡς Εὐριπίδης εἶπεν. ἀβέλτεροί 
εἰσιν. ἀλλὰ καὶ ὅσοι --- ἔξωϑεν ἐπάγειν τὰ τέρποντα ιλυχ μον τς 

970 

ὁ πετόμενος ἱερὸν ἀνὰ Ζιὸς αἰϑέρα γοργοφόνος 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 747 Ὁ : πολλὰς δὲ καὶ συνϑέσεις τῶν ὀνομάτων κατὰ 

μέλη μιμητικῶς σχηματίξζουσιν, ὡς Εὐριπίδης "ὁ ---- γοργοφόνος. 

970 
πλούτῳ χλιδῶσα ϑνητὰ δ᾽, ὦ γύναι, φρόνει. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 756 Β: τὸν μὲν Ζεύξιππον ὁ πατὴρ ἔφη γελάσαι καὶ 
εἰπεῖν ἅτε δὴ καὶ φιλευριπίδην ( ὄντα: “ πλούτῳ --- φρονεῖς". Ἐπατὶρὶ- 
ἀθ5 ποῃ φρονεῖς 5οΥρ5ου, 564 φρόνει; ααοά Το ϑΕα]. 

οὐ 

εἶϑ'΄ ἠν ἄφωνον σπέρμα δυστήνων βροτῶν. 
ΕἸαί. Μοι. Ρ. 802 Α : μηδὲ πολλάκις δέηται τῶν Εὐριπιδείων ἐκεί- 

νων “εἴϑ᾽ --- βροτὼν᾽. 
978 

τέχτων γὰρ ὧν ἔπρασσες οὐ ξυλουργικά. 
ΡΊΙαι. Μον. Ρ. 812 Ἐ: ὃ δὲ πρὸς δ' μὴ πέφυκε μηδὲ ἤσκηται 

προσάγων αὑτὸν -- προσαχούει τὸ τοῦ Εὐριπίδου ̓  τέκτων --- ξυλουρ- 
γικά΄. ἔπραττες Ῥ]αἰδΥο]ι15. 

979 
ὁ τῆς τύχης παῖς κλῆρος ἐπὶ τούτῳ ταγείς 

ΡΙαι. Μον.Ρ. 966 Κα: εἶτα κατ᾽ Εὐριπίδην “ ὁ τῆς --- ταγείς᾽ τὰ χερσαῖα 
προεισάγει δίκαια τῶν ἐνάλων. ΡΊαΙ. Μον. Ρ».644}Ὁ: παυσώμεϑα τὰς ΜΜοί- 
ρας ἀτιμάζοντες καὶ τὸν τῆς τύχης παῖδα κλῆρον, ὡς Εὐριπίδης φησίν. 

980 
φίλης τ᾽ ὀπώρας διπτύχους ηφός τ᾽ ἴσους 

ῬΙαί. Μὸν. Ρ. 1028 Ε΄: εἰ δὲ ὀρϑῶς ὁ Ευριπίδης διορίζεται ϑέρους 
τέσσαρας μῆνας καὶ χειμῶνος ἴσους. " φίλης --- ἴσους". ἐν τῷ διὰ πα- 
σῶν αἴ ὡραι μεταβάλλουσιν. 
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951 

ἀλλ᾽ ἔστι. κεῖ τις ἐγγελᾷ λόγῳ, 
Ζεὺς καὶ ϑεοὶ βρότεια λεύσσοντες πάϑη. 

ῬΙαι. Μον. Ρ. 1040 Β: (ΟἸινγβίρμβ) ἐπαινεῖ πάλιν ἐν ἄλλοις καὶ 
πφοφέθρεται τὰ τοῦ Ἐυριπίδου ταυτὶ πολλάκις " ἀλλ᾽ --- πάϑη᾽. ν5. ! 
ἔστιν εἴ νυϊρο, ἔστι κεῖ 1) θη ουτιβ οἰ}. Οτοια5. ἀλλ᾽ ἔστιν ἔστι 
βιδδὶς; τηϑ] πὶ ἀλλ᾽ ἔστι, κεἴ τις ἐγγελᾷ τὠμῷ λόγῳ. 

982 

ἀμφίπολος [ἄρεος ἀνιέρου 
ΡῬΊαι. Οομρ. 1) μοί. οὐ Αμπίοῃ. ὁ. 3: κοιμίζων δὲ τοὺς ϑιάσους 

καὶ τὰ ̓ βακχεῖα καταπαύων" ἀμφίπολος Ἄρεος ἀνιέρου κατὰ τὸν Εὐρι- 
πίδην ἐγένετο (1) μοί 5). 

989 

φίλων λαβεῖν ἱγὰρ)] πεῖραν οὐ σμικρὸν κακόν. 

ΡΙαΐ. Υ. ΕΔΌΙ1 ο. 11: οὐ μόνον δ᾽ ἣν ἄρα τὸ φίλων πεῖραν λαβεῖν. 
ὡς Εὐριπίδης φησίν. οὐ σμικρὸν κακόν. ἀλλὰ καὶ τὸ φρονίμων στρατη- 
γῶν. ἘαΣΙΡ ΑΙ γΘΥΒΌΠ τϑϑίϊζαϊ Βοϊβϑοηδάϊιβ. ΟἿ᾽, ῬΊΠΠ] θη. ὕομι. 4 
Ρ- 381: εὔχου μὴ λαβεῖν πεῖραν φίλων. 

984 

εἰ δὲ ϑανεῖν ϑέμις, ὧδε ϑανεῖν καλόν, 
εἰς ἀρετὴν καταλυσαμένους βίον. 

ΡΙαΐ. ̓ ΟΟμΡ. Ῥοίορ. οἱ Μδτγο. Ἂ. ὃ: ἄριστον μὲν γὰρ νικῶντα σώ- 
ζεσϑαι τὸν στρατηγόν. εἰ δὲ ϑανεῖν. εἰς ἀρετὴν καταλύσαντα βίον. ὡς 
Εὐριπίδης φησίν. ῬΙαΐ. Μον. Ρ. 94. Ὁ οτη. Ρ. ποιι.: “ εἰ δὲ --- βίον". 
χαταδυσαμένους Ρ. 34. 

980 
πολλοῖσι πολλήν. δὶς τόσοις δὲ πλείονα 

ΕἸΝΕῪ: βο]οη. ὁ. 22: “υκούργῳ καὶ πόλιν οἰκοῦντι καϑαρὰν 
ὄχλου ξενικοῦ καὶ χώραν κεκτημένῳ " πολλοῖς --- πλείονα" κατ᾽ Εὐρι- 
πίδην. καὶ τὸ μέγιστον εἱλωτικοῦ πλήϑους --- περικεχυμένου τῇ “ακε- 
δαίμονι. καλῶς εἶχεν --- τοὺς πολίτας συνέχειν ἐν τοῖς ὅπλοις. πολ- 
λοῖς 1|0γ], πολλοῖσι ΜΠαΒρΥ. τοσοῖσδε να]5ο, τόσοις δὲ 5οΥῖρ51. 

9560 

ἀεὶ πρυσίμοχϑοι κοὔποϑ'᾽ ἥσυχοι δορί 
ῬοΪγΡ. ὅ. 106: οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὅπως ἀεί ποτε Πελοποννήσιοι -- κατὰ 

τὸν δρῶ ἅδην ἤσαν " ἀεὶ πρυσίμοχϑοι --- δορί᾽. ἀεὶ πλησίμοχϑοι οο- 
Ἂχ Μομδο. 157, ἀεὶ τλησίμοχϑοι ΘΟτοίία5, ἀεὶ τρυσίμοχϑοι Μοῖπο- 
Κίαβ, δι ἀμπρευσίμοχϑοι Ἰοσοηάθτῃ ὃ 

087 

ἀγήρων ἀρετήν 

ΤπΑα, ΘΒΑΕΟ. ΕΆΛΟΜΕΝΤΑ. 394 



90 ΕΥΕΙΡΙΠΌΙΞ 

ῬΟΙΠχ 3, 14: ὡς καὶ Εὐριπίδης τὴν ἀγήρων ἀρετήν, καὶ 4η- 
μοσϑένης τιμὰς ἀγήρως. , 

θ98δ 
Ζεὺς συγγένειος 

ῬΟΙΙῸχ 3, ὅ: καὶ Ζεύς τις συγγένειος ὁ τὰ τῆς συγγενείας δίκαια 
ἐφορῶν παρ᾽ Εὐριπίδῃ. 

989 

λίνου κλωστῆρα περιφέρει λαβών 
ῬοΟΙαχ 1,81: κλωστήρ: οὕτω δὲ καὶ τὴν περιστροφὴν τοῦ λίνου 

Εὐριπίδης ὠνόμασεν “λίνου --- λαβών". 

990 
κορμοῖσι πεύκης 

ῬοΙ]λχ 7, 109: καὶ Εὐριπίδης λέγει “ κορμοῖσι πεύκης". 

991 

λῦε πακτὰ δωμάτων 
ῬοΠαχ, 10, 37: τῷ δὲ κλεῖσαι ἴσον. καὶ τὸ πακτοῦν “καὶ τὸ ἐπι- 

παχτοῦν τὰς ΤΑΣ ἐστίν, ὥσπερ τῷ ἀνοίγειν ταὐτὸν τὸ λύειν : ὡς 
ἔφη Εὐριπίδης " λῦε πακτὰ δωμάτων". ΑΥΙΒΕΟΡ ΔΘ 8 Αοἷι. 479 Τι1- 
Ρ᾽άθμη ἀϊοθηΐθιῃ ἔαοιι: ἀνὴρ ὑβρίζει" κλεῖε πηκτὰ δωμάτων. ἀπά6 
παχτὰ ἴῃ πηκτὰ τητι Δ Τὴ. 

92 
ῬόνΡγτ. Ὧ6 ΑῬρί. 8, 36: συγγενὲς ἡμῖν τὸ τῶν λοιπῶν ξῴων γέ- 

νος" καὶ γὰρ τροφαὶ πᾶσαι αἱ αὐταὶ πᾶσιν αὐτοῖς καὶ πνεύματα ὡς 
Εὐριπίδης καὶ φοινίους ἔχει ῥοὰς τὰ ξῴα πάντα, καὶ κοινοὺς ἁπάντων 
δείκνυσι γονεῖς. οὐρανὸν καὶ γῆν. Τὴ Πΐ5 Ἰσυυρίάοα Ο5856 ἡ φοινίους 
εἰς ῥοὰς [| τὰ ἕῷα πάντα οἱ. ΆΣ1οἸκ., οἵ, αἵματός τε φοινίου δοάς 
ἅπσ, ΠΡ]. 690; ν!46 ἰδιηθη ἃ ἢ ῬΟΙΡ γυῖα γ ϑρ οἷ ἔν. 886. 

999 ἂ 
ἐγὼ δ᾽ ἐμὸς εἰμι 

ῬΥΙβοΙδητι5 ἢ. 1084, 34 (νο]. 3». 68): ἐμ τα αἰίθηι Θααθηιψιθ ρ}67᾽-᾿ 
8071 }05565507᾽ δἸηι οἱ ΒΟΡΘΘΒΘΙΟῚ ἡη!γαη δ Πυέ ρόαι κα 2107) ροίοϑί, γι181 {ἢ σι- 

γαίο ἴσαι αἰλχιῖδ. --- Πλιιγίρί(ος5 “ ἐγὼ δ᾽ ἐμός εἰμι. Β΄ Πον Ῥυϊβοῖα.- 
ΠῸΒ Ὁ. 1118, 10 (ν0]. 2 Ρ. 1029). ὙΙαοίυν ἈΚ  ]]οἀοη ΟΟΠΊΪΟΙ ΨΘΥΒΙΙΒ 
᾿ΠΠἸΘΔΥῚ, {π61η βουν αν Ἰλοπαίτιβ 1 ἢ οΥΘηΐ. ῬΒοΥα. 4, 1... 51 πὸ 
βουϊρίιιτα: ἐγὼ γάρ εἰμι μόνος τῶν ἐμῶν ἐμός. ΟἿ, Μοϊποῖκῖι Οὐ. 
γ0]. 4 Ρ. 447. 

994 

οὐχ ἑσπέρας φάσ᾽, ἀλλὰ καὶ μεσημβρίας 
τούτους ἀφεστήκασιν ἰριως τρίτην. 

Ῥυιβοίδηι5. Ρ. 1168, 29 οὐ Ρ. 1177, 4 (Ὑο]. 2 Ρ. 179 οἱ 196 Καὶ): 
Πα εἶθ ρογῸ 1] αΉὶ γδιῇ. --- Εὐριπίδης " οὐχ ἑσπέρας ---- τρίτην. 
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γουρα μεσημβρίας τούτους ἀφεστήκασιν οὐ. ν. ποιῃ. πα οί Ἰὐέγπι. 

γοβ5. Ρ. 8832 1} οὐ. (ἰαἰβῇ. Ἰωθοῖιβ 11 ΟΌΒΟῸ ΒΒ11η115. 

90 

λευκοὺς λίϑους ἔχοντες αὐχοῦσιν μέγα. 
Ῥτόνοῦθ. ἀρρομά. ἃ, 69: λέϑων χροΐ ἄργυρος καὶ χρυσός. καὶ 

γὰρ Εὐριπίδης φησί “λευκοὺς -- μέγα᾽. δάση ΡῬ]ιοί, 1,μ6χ. Ρ. 398, 
16 οἱ δια ϊ4α5 ν. λέϑων χοαί. Οτηΐδδο ροοίδο που νουβῖ. ΓΘΡΟΑ 
δ14. ν. λευκοὺς λέϑους. ἔχοντες] φέροντες οοἄοχ Υ᾽ αἱ. 482. 

990 
. τί σιγᾷς; μῶν φόνον τιν᾽ εἰργάσω; 

ὅ΄6 801. Αθϑοῖ. Ἐππη. 276: καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ " τί --- εἰργάσω; 

07 

γλαυκώπίς τε στρέφεται μήνη 
Ξ6Π0]. ἌΡΟΙ]. ἘΠ. 1, 1280 ἀ6 ν. Ῥπν κάσεε:.- καὶ Εὐριπίδης ἐπὶ 

τῆς σελήνης ἐχρήσατο Ὁ ΉΒΕΝΝΑ - μήνη᾽. ΘΓ. ΙΗ. σ᾽ Ῥ.- 034 

Ὁ: γλαυκῶπιν αὐτὴν (Ἰππαιι) οὗ ποιηταὶ καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς ἀνακα- 
λοῦνται. 

998 

ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα 
ΚὅΟΠ0]. ἌΡΟΙ]. ἘΜ. 4, ΤΙ: ἤπειρος λέγεται πᾶσα γὴ καταχρηστικῶς" 

οαϑόκθ δὲ ἡ εἰς ἄπειρον ἐχβάλλουσα. ὡς φανερὸν Εὐριπίδης πεποίη- 

κεν “ ἤπειρον --- χϑόνα᾽. ϑ΄΄πΠΊτον Ῥ]ιοί. Τιοχ. Ρ. 72, 14 Απϑοά. Ῥὰ- 
ΥἿΒ. νῸ]. 4 Ρ. 169, 88 Απρϑοάα. Βδολμη. γ0]. 1 Ρ. 2361, 38 ϑιυϊά. ν. ἤπει- 
θοὸς Ζομ. Πμιοχ. Ρ. 100]. ἠπειρου) ἄπειρον 560]. ΑΡ0]]. 1. εἰς ἄπει- 
90» ὡς ἤπειρον Ζοι. ἐκβάλλων] ἐκβάλλω Ζοιι., ἐκβαλὼν ν. 1. ἴῃ ϑα]4. 

πόδα] χϑόνα 9801. ΑΡ011. Εππάθῃι θυ ϑ11}} ̓ βαβρίοαηΐαν ὙΓῚ ἀΟΟΤΙ 
Δουυὶ τὰ Αποοά. Ῥαγῖβ. νο]. 4 ρ. 188, 11 οἱ Εΐγι. απά. ρΡ. 247,6: 
καὶ Εὐριπίδης φησίν 

ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐξεπλεύσαμεν. 
ΟἿ, Τίοηνβ8. Ῥ. 480: Δωδώνης ἤπειρος ἀπείριτος ἐχτετάνυσται. 

ΒΟ 

ἑῷος ἡνίχ᾽ ἱππότης ἐξέλαμψεν ἀστήρ 
ὅ0Π0]. Αὐ, Εἰᾳ. 766: οἵ μὲν τρεῖς ἀσυνάρτητοι ἐξ ἰαμβικοῦ διμέτρου 

ἀκαταλήκτου τοῦ καλουμένου ᾿Ανακρεοντείου καὶ τροχαϊκοῦ ἰϑυφαλλι- 
κοὺ τοῦ καλουμένου ᾿“ρχιλοχίου. καλεῖται δὲ ταῦτα ἀσυνάρτητα Εὐρι- 
πίδεια" ἔστι γὰρ ὅμοια τῷ Εὐριπίδου “ ξῷος --- ἀστήρ᾽. Ἠορ]ιδοβέ. 
Ρ- 94: τὸ καλούμενον Εὐριπίδειον, τεσσαφεσκαιδεκασύλλαβον. οἷον 

παρὰ μὲν αὐτῷ Εὐριπίδῃ " ξῷος --- ἀστήρ’. ἱππότης 8.5})01. ΑΥ., ἵπ- 
πότας ἩΡμδοβί. 

1000 
τί χρέος ἔβα δώμα:; 

945 
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5680]. Ατ. ΝᾺΡ. 80: ἀτὰρ τί χρέος ἔβα με] --- Εὐριπίδης “- τί χθέος 
ἔβα δῶμα". ΟἿ, Ἐπιν. Ηοτο. Ἐ᾿. 580: τέ καινὸν ἦλϑε δώμασιν χρέος: 

1001 

ἀεί ποτ᾽ ἐστὶ σπέρμα κηρύκων λάλον. 
Ξ΄0Π01. Ἐπαν. Οὐ. 888: καὶ ἐν ἄλλοις κατὰ τῶν κηρύκων λέγει. ὅτι 

“ ἀεί --- λάλον". ποτε 1ἰργὶ, ποτ᾽ ἐστὶ ΜαΒρΥ. 

1002 

τὸ μὲν τέϑνηκε σῶμα" τοῦτο δ᾽ ἀμβλέπει. 
ϑ6Π0]. ἔλαν, Το. 684: ἔϑος ἐστὶ τῷ Εὐριπίδῃ τῷ βλέπειν χρῆσϑαι 

ὀντὶ τοῦ ξῆν. ὡς καὶ ἀλλαχοῦ “ τὸ μὲν τος ἀναβλέπει᾽". ἀμβλέπει Μεϊ- 
πο κῖπιβ. φῥυδθίογθα σώματος. τὸ δ᾽ βου! θοπ άπ βπβΡΊθοΥ. 

1008 

πόλει μὲν ἄρχων, φωτὶ δ᾽ οὐκ ἔτῃ πρέπων 
ΟΠ]. Α 1]. Ζ, 389 α6 ἔτης: δῆλον ὅτι διὰ τοῦτο συγκαταϑετέον 

τῷ ̓ Δσκαλωνίτῃ ψιλοῦντι. παρὼ γοῦν τῷ “Αἰσχύλῳ (ἔν. 868) οὕτως εῦ- 
θομὲν -Οα-χκαὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ τὸ “ πόλει --- πρέπων᾽. Τυυθῖ. Π. Ρ.64:, 89: 
καὶ Εὐριπίδης " πόλει ---- πρέπων". οὐκέτι 8.61)0]. Π1., οὐκ ἔτῃ Ἰπβέ. 
 ούβιιβ ποημάπιχη θη ἀδίμ8. 

1004 

ἀεὶ δὲ μήτηρ φιλότεκνος. μᾶλλον πατρός" 

ἡ μὲν γὰρ αὑτῆς οἷδεν ὄνϑ',, ὁ δ᾽ οἴεται. 

ὅ'6Π01. ὁοοά, Μαγό. Οάγ58. υΝῇ, .581 τὰ μὲν περὶ τῶν μητέρων ἐκ 
γενέσεως ἵχανὰ φησὶν Ὅμηρος ἢ ἔχειν τεημήρια, τὸ δὲ τῶν ἜΣΘ ἀδιό- 
ριστον εἶναι - ὅϑεν καὶ Εὐριπίδης " αἰεὶ δὲ --- οἴεται". ὅ΄680]. Θά. 
Αἱ, 315: ὁμοίως Εὐριπίδης " μήτηρ φιλότεκνος --- οἴεται". Ἐπιϑί. Οα. 
Ρ. 1412, 14: ὅτι δὲ τῇ μητρὶ ἀνάκειται ἡ περὶ τῶν ΟΣ Τὰ ἐπα 
εἴϑησις. δηλοῖ καὶ Εὐριπίδης ογόν εν μήτηρ φφιλότεκνος --- οἴεται 
Κ00Ρ. ΕἼον. 76, 7: Μενάνδρου. " ἔστιν δὲ μήτηρ --- οἴεται". ν8. Ι 
ἀεὶ δὲ] αἰεὶ δὲ βομο]. Ὁ. 2, 387, ἔστιν δὲ 510}... οπι. Θ δοῖν Θά, 4, 
215 οἱ Ἰυπρί. φιλότεκνον ΔΘ Ἡταὸ, ἴῃ. ὅ'9 80]. Οα. 4, 315. νβ8. ὃ αὖ- 
τῆς οἶδεν] οἶδεν αὐτῆς ὁοάοχ Μᾶτγο. ἴῃ 60]. Οἄ. Ζ, 387, αὐτῆς οἶδεν 
οοἴου!. ὄνϑ᾽] ἐόντας ὅ6101. Οἀ. “4,215, υἷόν ἀπ παρα, ποῖά Μομπδη- 
ἄγο ᾿ο5 νϑυβιι5 {θα ἰοθαθιιβ, ούσόσο Τδοΐπμη νι οί. 

100 

ὅΟΠ01]. Ριηα, βίη. 4, 104 46 Ἠοτγου]15 ΟΧ Μορανὰ ΠΠ118: καὶ 
περὶ τοῦ ἀριϑμοῦ δὲ διαλλάττουσι" Διονύσιος μὲν ἐν πρώτῳ Κύκλων 
Θηρίμαχον καὶ Δηικόωντα. Εὐριπίδης δὲ προστίϑησιν αὐτοῖς καὶ ᾽Ζρι- 
στόδημον. “'Τ ΟΡ» ΠΠ1ο5 ΠΟΥ ΟΙ]Π15 οχ Μοράγα σοι ον αν Ἰύπν, ΤῚΟτο. 
᾿ς, 774. 994, 564 ποιηῖπα ποῖ Ῥυ οἰ, Ἰ)οΡ ον ἀϊτπιπι ἸρΊ τιν νὰ, Ρ ΆΤη - 
τηδίϊοιι9 βΒροοίαι ἢ, ΒΟΒΟΚΠΙΨΥΕ, 
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1000 

τὸν εὐτυχοῦντα καὶ φρονεῖν νομίξομεν. 
ὅ6}|0]. Ῥιμᾷ. Νοιι. 1, 13: ἄκρως ἔνδοξος ὃ εὐτυχής. καὶ Εὐριπί. 

δης “ τὸν ---- νομίζομεν. Οπι. ροοίαθ ποθι 0}. ἘΠ 6]. 1.,.6, 12 ν. 
198, οἷ, Μοῃ. τπομ. 407 οἱ Κρ 110} Ἰοσαμι ἴῃ Αρδίμοι. ἔν, 6 ΔἸ] αίτιη. 

1007 

ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ἐστιν ἐν ἑκάστῳ ϑεός. 
Κ0Π0]. ῬΙμα. Νοι. 6, 7: ἐμφερές τι ἔχομεν τοῖς ϑεοῖς" ἢ κατὰ 

νοῦν. ϑεὸς (ϑεῖος διΐο ΑΚ. ) γάρ τις ἐν ἡμῖν κατὰ τὸν Εὐριπίδην. 
Οἷο. Το. 1,36. 65: 6γοὸ απϊηιιδ, πεί Θ00 αἰἶτο, αἰοίημδ, κί Μιιγίριαο5 
αμάοί ἀἴοογ6, ᾿ἄριις «45. 'ῬΙθο Βμοῖί. νοὶ. 1 Ρ. 312: οἷον Εὐριπίδης ὃ 
ποιητὴς τὸν νοῦν ἡμῶν ἕκάστου ἔφησεν εἶναι ϑεόν. ΝοΙΘβῖαβ. ΤΕ πη65. 
ἄς Ν. Η. Ρ. 848 5α.: Εὐριπίδης δὲ καὶ Μένανδρος ἐν ἐνίοις τὸν νοῦν 
τὸν ἕν ἑκάστῳ “φασὶ προνοεῖν ἑκάστου. ϑεῶν δὲ μηδένα. Μη. τηοῃ. 
484: “ὃ νοῦς γὰρ τας ϑεός.’ ΓΖοίζ. Ἔχορ. ἐν Ρ- δ8, 6: ὃ Μένανδρος 
πάλιν φησίν “ ὃ νοῦς γὰρ ἡμῶν ἐστιν ἑκάστῳ ϑεός᾽. Ῥίαι: Μοτγ. ρΡ. 999 
ΕΣ: καϑάπερ Μένανδρος “Ὡ ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ὃ ϑεός᾽. Ιδιη], Ῥγοίι. ὁ. 
8 Ρ. 188: ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ὃ ϑεός, εἴτε “Ἑρμότιμος εἴτε ᾿ἀναξαγόρας 
εἶπε τοῦτο καὶ ὅτι " ὃ ϑνητὸς αἰὼν μέρος, ἔχει. ϑεοῦ τινος. Βιζον Οοπι. 
ψΟ]. 4 Ρ. 72: ϑεός ἐστι τοῖς χρηστοῖς ἀεὶ ὁ νοῦς γάρ: ὡς ἔοικεν. ῶ 
σοφώτατοι. ΟΕ Μαοὰβ Απίοῃ. 19, 36: ἐπελάϑου δὲ καὶ τοῦ ὅτι ὃ 
ἑκάστου νοῦς ϑεός. Τα] ΔΏτι5 Ρ. 68 Ὀ: νῷ καὶ φρονήσει καὶ τὸ ὅλον 
τῷ ἐν ἡμῖν ϑεῷ. ἰάθη Ρ. 196 ἐν ἊΣ ἀλλ᾽ ὅτι τῷ λόγῳ καὶ τῷ ἐν ἡμῖν 
ϑεῷ τοῦτ᾽ ἔστι τῷ νῷ ταῦτα ἐστιν “ἀπόρρητα. Ἤρτμιοβ Ῥοοιμδμαν, ὁ. 
12 Ρ. 100: οὗτος δὲ ὁ νοῦς ἐν μὲν ἀνϑρώποις ϑεός ἐστι. 

1008 

δούλοισι γάρ τὲ ξῶμεν οἵ ἐλεύϑεροι. 
Ξ9Π0]. Ῥιπα. Ῥγέβ. 4,71: ἐπειδὴ δὲ οἵ οἰκέται τῶν δεσποτῶν τοὺς 

πόνους διαλύουσι τῇ ϑεραπείᾳ. λυσιπόνους αὐτοὺς ἐχάλεσεν. ως Εὐ- 
ριπίδης " δούλοισι ---- ἐλεύϑεροι". γάρ τοι οἱ οἵ γ᾽ ἐλεύϑεροι εἰ. ΗἨθἃ- 
{π1π: νἹἀϑῦαν δἸ1πᾷ αα]4 Ἰδίοσο. 

1009 

ὁ δ᾽ ἐσφάδαζξεν οὐκ ἔχων ἀπαλλαγάς. 
ΚΒ]. Κ΄ ΡΠ. Αἱ. 888: ἀσφαδάστῳ --- καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ “ὃ δ᾽ 

ἀπαλλαγάς". ἐσφαδαξεν οα. 
1010 

ὅ.6Β0]. ϑοΡ". Ἑυδ οι. 172 46 1) οἀοπδοῖβ οΟΙ απ Ὀἷ5: Εὐριπίδης τρεῖς 
γεγονέναι φησὶν αὐτάς" οἵ δὲ δύο. 

1011 

ὅουν. ΝΚΗ Α. 7, 887: {δὲ ποπιΐγα ην]116] --- δοοι μηι γίρταθηι, 
ἦγ σιἴι5 {γαροοαϊα εἰϊοῖί ἘιΥα 56 ἨοΉ 6556 τἰγηΐι8. ροίοδίαί8., 8566] 86 ἔογίι- 
παηι, 86 Νοηιδδῖη., 86 ζαΐιηι, 56. 6586 ἨδορϑϑιαἱθΉι. 
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1012 

Αἰϑέρα καὶ Γαῖαν πάντων γενέτειθαν ἀείδω. 
ΘΟΧΈΤΙΒ ΕἸΏΡΙν. Ρ. ὅ99, 15: ἐκ γῆς δὲ καὶ αἰϑέρος (ο. γεγενῆσϑαι 

τὰ πάντα) Εὐριπίδης. ὡς πάρεστιν ἐχδέξασϑαι ἐκ τοῦ λέγειν αὐτὸν 

« αἰϑέρα ---- ἀείδω. ἜΙΡΡΟΙ. 6. Ηδογθϑ. Ρ- 812 οα. ΜΗη]1.: ἐκ γὴ8 δὲ καὶ 
ἀέρος "Εὐριπίδης. ὡς πάρεστιν ἐπιγνῶναι ἔκ τοῦ λέγειν αὐτὸν “ αἰϑέρα 

-- αείδω. 
1019 

φϑείρουσιν ἤϑη χρήσϑ'᾽ ὁμιλίαι κακαί. 
ΘουΣαίθΒ Ηῖβί. Ἐποο]. ὃ, 16 Ρ. 168 Ὁ : ἀλλὰ καὶ τὸ ᾿ φϑείρουσιν τς 

καχαί᾽ δείκνυσι μὴ ἀνήκοον (86. Παῦλον) τῶν Εὐριπίδου δραμάτων 
τυγχάνοντα. Οτηΐθδο ρΡοθίδθ ποιηΐηθ ἤθη ψϑύϑιμι αἰΐουιιαὶ ῬΔΆ]Ὲ8 
Ἐρίβέ. δά Οονῖπι. 1, 16, 88. ΟἸθηιθηβ ΑἸοχ. Ῥαθά. ΠΡ. 198 οἱ (φπο 
Ιοοο τραγικὸν ἌΣ ἀϊοϊ ατ) δίτγοιη. 1 ρ. 860 ἀγρόν Νᾶ. νο]. 2 
Ρ- 191 Β Ογε1}. ο. 1]. ΤΡ. ὃ Ο Τ]οθοἀογοίαβ νο]. 2 Ρ. 1848 [β᾽άουτιϑ 
ῬοΙα5. ἘΡρΙϑι. 4, 86 ΑἸπδμδβῖπβ γ0]. 1 Ρ. 914 Α Τοΐιδῆμθθ ΟΠ υϑοβί. 
νο]. 1 ν. 665 Α γοῖϊ. 9 Ῥ. 909 Ο νο]. 4 Ρ. 42 Β ν". 151 Ὁ νο]. ὅ ρΡ. 143 
ἘΣ νο]. 7 Ρ. 8ὅ Β νοὶ. 8 Ρ. 451 Οὐ νο]. 11 Ρ. 602 Ὁ) νο!. 12 Ρ. 374. ΟἹ. 
ΔΙ͂οη. το. 738. Ταἰῖπο τϑααιαϊ Του α]]Π1Δητι5. δα πχοόγθιῃ [, 8: η16- 
107) 1{{{π|5 τν67 510] δαηοίεαίϊ ρ67᾽ αροϑίοϊιην “ θοη05 ΘΟΥ̓ΥΠιριιγιεῖ ἩΔΟΥ 65 
ἐΟΉ Ωγ 6551 ηϊαϊ". Μοπαπάνο (ομ. 4 Ρ. 132) θα ῬΠοῦπ5 αδοβί. 
ΑἸΩΡΒΙ]ΟΟΙ. 151 ἴῃ Μδ]] βουῖρί. νοῦ. πον. 60]]. νο]. 9 Ῥ. 102. 1ἴθτη 
ἩΠΟΓΟΏΥΤητι5 [οη. 8 [0]. 148 1) 64. Β 451]. : ἦι αἴἴα φμοφιο ορίδίοία Π76- 
παρεϊγῖ ρογῖί βϑηαγίμηι ᾿ φϑείρουσιν ---- κακαί᾽. οἵ, ΗΠΘΥΟΉ τη. ἴοι. ὃ 
[0]. 86 1) ἔοιῃ. 9 Ρ. 186 Β Ρ. 348 Ο. 

1014 

ϑεοῦ γὰρ οὐδεὶς χωρὶς εὐτυχεῖ βοοτῶν 

οὐδ᾽ εἰς τὸ μεῖζον ἠλϑε: τὰς ϑνητῶν δ᾽ ἐγὼ 

Τ ΊΛΟΝι ΠΝ ϑεῶν ἄτερ προϑυμίας. 

Κ0}. Το]. , 17 Ρ. 86 5ἷπο Ἰϑιημη.: ἧ ϑεοῦ ---- προϑυμίας". νϑ. 
Ε ὙΘΟΙΥ [ἢ Κϑλῃ ἀποη. 250 (Αποοᾶ. Βοῖβ5. νο]. 1 Ρ. 355), 1Ὁ1 ϑεοῦ 
γὰρ χωρὶς οὐδεὶς εὐτυχεῖ βροτῶν. ἴΐοια ἴῃ Δα. ῬΔ]. 10, 107: Εὐρι- 
πίδου. “ ϑεοῦ μὲν ἐκτὸς οὐδεὶς (οὔτις Τὰς0005.) εὐτυχεῖ βροτός." ΟἸΠΠῚ 
ΔΒ Πο]ορία οοηϑοηθ, 564 οἵη. ροθίδθ μοίηθῃ [ο]Ν. Τυγάπι5. 46 ΤΠΘΏ5. 
ἃ, 7. ὅδ᾽,, ὅν ὝΒΟΣ Σὸν γψα]ρο, μεῖζον 50Υ1051. 

101 
᾿ » -“" ᾿ « ἂν 2 ,ὔ τα πλεῖστα ϑνητοῖς τῶν κακὼν αὐϑαίρετα. 

βίοῦ, Ἐ)οΪ, 2, 7,11 Ῥ. 840: “τὰ πλεῖστα ---- αὐϑαίρετα". Τηβοσπιομεῖ 
Ἰυαν!ρ ΙΔ]. Ἰοοο τοῦ αὐτοῦ γεδοβρίίαν, Τάομι νουρῖιϑ ἸορΊτι" ἴῃ Μ οι. 
10}, 499. 

1010 
3 7 3 » » ΄ 

οὐκ ἔστιν ἀρετῆς κτῆμα τιμιωτερον" 
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οὐ γὰρ πέφυκε δοῦλον οὔτε χρημάτων 
οὔτ᾽ εὐγενείας οὔτε ϑωπείας ὄχλου. 

ἀρετὴ δ᾽ ὅσῳπερ μᾶλλον ἂν χρῆσϑαι ϑέλῃς, 
»" » ᾿ 

τοσῷδε πναμνος αὔξεται τελουμένη. ὃ 
510}. ΕἼΣ. 1,6 βῖπο Ἰοιηδίο: “οὐχ ἔστιν --- τελειουμένη". Ἰὰπ- 

ΤΡΊΑ Ι5. 6556 τἰρὶ ἀοοο Ονΐομ ΕἾον, Εὐυχσῖρ. 21 Ρ. 57, 36. πη ν5. 1 
οἵ, Μομ. τπομ. 416: οὐκ ἔστι σοφίας κτῆμα τιμιώτερον. τη01. 482: 
σοφία δὲ πλούτου ἈΠῆ μα τιμιώτερον. ν5. ὃ εὐγενείας] ἀσφαλείας ὅ10}. 
ὄχλου] ὄχλων ον. γ85. 4 οἱ ὃ [ογίαβϑο ἃ ΡΥΆΘΡΥΟΒΒΙ5 αἰ πποη ϊ βαηΐ; 81 
ἀρετὴ ν5. 4 ἴῃ αὕτη ἐπι πεν θας, Ὁ νβ8.Ὁ τελουμένη Οὐ., τελειουμένη ΒίοΡ. 

1017 
ἀρετὴ μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις καλῶν. 

Β.ο. ΕΊοΟΥ. 1. 7: Εὐριπίδου. " ἀρετὴ ----- καλόν". καλῶν ΜοϊποΙκῖτ5. 

1018 
τὸ μὴ εἰδέναι σε μηδὲν ὧν ἁμαρτάνεις. 
ἀκ ρλα εν τόλμης ἵχανόν ἐστι καὶ ϑράσους. 

5100. ΕἼον. 4, 5: Εὐριπίδου. ἐξ; ϑράσους᾽". ν5.1 τὸ μήδ᾽ (νο] 
τὸ δὲ μήδ᾽) ἰδέαι μηδὲν ΠΥ], τὸ μὴ εἰδέναι σε μηδὲν Οτοίπ5. 1.0- 
ὁπ ΜΙ ΘΠ ΔΗΟΣῚ ροί 5 6586 απϑτα Εν Ρ 415 βίαςαϊς 1) οὈγδοιι5. 

1019 
τὸ δ᾽ ὠκὺ τοῦτο καὶ τὸ λαιψηρὸν φρενῶν 
εἰς πημονὰς καϑῆκε πολλὰ δὴ βρουρυθ: 

ἴον. ΕἼον. 4, 19: τοῦ αὐτοῦ (66. Εὺρ.). “τὸ δ᾽ - βροτούς". ν8. 
2. εἰς συμφορὰν καϑίστησι, πολλὴν] εἰς ἡδονὰς καϑῆκε πολλὰ τὑπτι5 
ΒΟΠΟΝ οοάοχ, εἰς πημονὰς καϑῆκε πολλὰ ἩφεΙηδηηπ5. 

1020 
εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσϑι, κεῖ σ᾽ ἐλάνϑανεν πάρος. 
τὸ μένην εἶναι πρῶτ᾽ ἀμουσίαν ἔχει. 

τοῦ. ΕἼοΥν. 4, 31: τοῦ αὐτοῦ (ϑς. Εὐριπίδου). “ εὖ -- ἔχει". ν5.1 
καν εἴ ΠΌτὶ. κεἴ Ἴγαιοῖ, νβ5. 3 ἀμουσίας ατοίϊ. 

1021 

φεῦ φεῦ. τὸ νικᾶν τὔνδιχ᾽ ὡς καλὸν γέρας, 
τὰ μὴ δίκαια δ᾽ ὡς ἁπανταχοῦ κακόν" 
καὶ γλῶσσα φλαύρα καὶ φϑόνος τοῦ μὴ φϑονεῖν 
ὅσῳ κάκιον μὴ καλῶς ὠγκωμένοις. 

Θ.101ν. ΕἾον. 9. 15: Εὐριπίδου. ᾿ φεῦ φεῦ --- ὠγκωμένοις᾽. ν5.1 
τὰ δίκαι᾽ Τἰἴῦτὶ, τἄνδιχ᾽ Μαβρυανῖμβ. 

1022 

δύστηνος ὅστις τὰ καλὰ καὶ ψευδὴ λέγων 
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οὐ τοῖσδε χρῆται τοῖς καλοῖς ἀληϑέσιν. 

5100. ΕἼον. 13, 1: Εὐριπίδου. ᾿ δύστηνος -- ἀληϑέσιν᾽. νϑ5. 1 καὶ 

τὰ καλὰ Τι|δτἱ, τὰ καλὰ καὶ Ῥογβοη. ν85. 3 κακοῖς Π10ΥἹ, καλοῖς Ατοίίαϑ. 

καἀληϑέσιν Ῥογδβοη. 
1029 

πότερα ϑέλεις σοι μαλϑακὰ ψευδῆ λέγω 
ἢ σκλήρ᾽ ἀληϑῆ; φράξε: σὴ γὰρ ἡ κρίσις. 

5100. ΕἾἼοτ. 18, 1: Εὐριπίδου. “ πότερα --- κρίσις". 

1024 

ἀτὰρ σιωπᾶν τά γε δίκαι᾽ οὐ χρή ποτε. 
Β΄... ΕἼοτν. 18, 15: Εὐριπίδου. " ἀτὰρ --- ποτε. 

102 

ὀργαὶ γὰρ ἀνθρώποισι συμφορᾶς ὕπο 
δειναί, πλάνος τε καρδίᾳ προσίσταται. 

5.100. ΕἼον. 90, 236: Εὐριπίδου. "“ ὀργαὶ ---- προσίσταται. 

1020 

ὁ ϑυμὸς ἀλγῶν ἀσφάλειαν οὐκ ἔχει. 
Κ[00. ΕἾοΥν. 20, 80: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.). “ὃ ϑυμὸς -- ἔχει". 

1027 
ὅταν δ᾽ ἴδῃς πρὸς ὕψος ἠρμένον τινὰ 
λαμπρῷ τε πλούτῳ καὶ γένει γαυρούμενον 
ὀφρύν τε μείξω τῆς τύχης ἐπηρκότα, 
τούτου ταχέα νέμεσιν εὐθὺ προσδόκα. 

Θ100. ΕῚοΥ. 29, δ: Εὐριπίδου. ὅταν ---- προσδόκα’ (γ5. 1---4). ΤΙάθτη 
νΟΥΒτ5 οχίδηΐ ἴῃ λΈραι Μρη. οὐ ῬΊΠ]οαι. Ρ. 860. 1)6 νϑυύβϑιαθπμι δι οίο 
οἱ Ἰοοξΐϊοπο ἐοϑίορ ἀἰσϑθηξίαμ. ᾿ὐριπίδου τοῦ δοὶ οοά. Α, Φιλιστέωνος 
Μαχίπηιαθ. Οὐμπῇ. νο]. 2 Ρ- 626 οἱ Οορ. Μθῃ. νϑ8.1 δ᾽ δα ταῖι Μεοι- 
ΠΟΘ ΚΙα5. πρὸς ὕψος ἠρμένον τινὰ] πονηρὸν εἰς ὑψος φερόμενον ΟομΡ. 
Μοη., πονηρὸν εἰς ὕψος αἰρόμενον Μᾶχ. Οομῇ. γ85. 2 λαμπρῷ] κακῶς 
ΟὐτωΡ. Μοη. ; λαμπρόν Μοϊμποϊτία. γένει] τύχῃ Μαχ. Οοπῇ, οἱ ΟὐμΡ. 
Μοη. ν5. 8 ὀφρύν] ὀφρῦν σΛΟθδοΙ ᾿ οἱ Μαχ. σοι, ἐπηρκότα] κα- 
ϑῃρκότα Μαχ. Οομή, νϑ. ά τάχιον Μαχ. Οοπῇ. οὐ Οομρ. Μίοῃ. νέμε- 
σιν εὐϑὺς γα]ρο; νέμεσιν ἥξειν ὐτὴρ. Μοῃ., μεταβολὴν Μαχ. Οοπῇ,, 
νέμεσιν εὐϑὺ Βοιμῖπι5. Μαχατι οπ , πππὸ Δα α 1 νουϑίπη: ἐπαέρεται 
γὰρ μεῖζον. ἵνα καὶ μεῖζον πέσῃ. αἰ Ἡτ Ἰυνρ οι 5 ἀπθιίο. 
ΓΟΒΡΊοοτο νἹἀούι 5115 Μδοοο ΕἸχ]οτί. 66: μὴ οὖν μέγα, ἐπαρ- 
ϑῆῇς, φησίν, ἵνα μὴ μεῖζον πέσῃς. ἀπᾶο ἐπαίρεται γὼρ μέγ᾽. ἵνα 
ΟΟΥΤΊΡ 5. 

1028 
» ς Ψ κρινεῖ τίς αὑτὸν πώποτ᾽ ἀνθρώπων μέγαν, 
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ὃν ἐξαλείφει πρόφασις νἱ τυχοῦσ᾽ ὅλον; 
510}. ΕἾ οὐ. 39. 6: τοῦ αὐτοῦ. “κρένει --- ὅλον ;᾽ νΒ. 1 κρένει τίς 

αὐτὸν ΠρνῚ, ΘΟΥΤ. ΟΝ ἄνϑρωπον πώποτ᾽ νοὶ] πώποτ᾽ ἄνϑρωπον 

1ἰθυὶ, πώποτ᾽ ἀνϑρώπων Δ Δ]οΚ. 

1029 

ἅπαντές ἐσμὲν εἰς τὸ νουϑετεῖν σοφοί. 

αὐτοὶ δ᾽ ἁμαρτάνοντες οὐ γιγνώσκομεν. 

Βίο0. ΕἾον. 38, 5: Εὐριπίδου. “ἅπαντες --- γινώσκομεν". 1 ο5- 
θη γΟΥβιι5. Ομ. Ρ. Ποῖ. μα θοηΐ Αποοά, Βοῖΐββ. νο]. 1 Ρ. 114 Ουΐοῃ 
ἘΤΈΒΟΙΟ]. Ρ. ΥἹ, 10 Μη. τοι. 46 οἱ 47 Ια ἌΘΒΟΡ. Ρ. 46. 56. ν5.1 
πάντες ͵ΐα ΑΘΒοΡ. εἰς τὸ] τοῦ Υιία ΑΘβορ. 5. " ἁμαρτάνοντες] ὅταν 

σφάλωμεν ὅϑ΄ἴο., τοὶ ὅταν ποεῶμεν ΑΝ. συνήχαμεν Ουΐομ, γινώσκομεν 
ὁοίου. ανίρίἄοπι, ̓ πυϊααν δοβιουαῖοϑ Ὅομι. 4 Ρ. 692: ἀγαϑοὶ δὲ τὸ 
κακόν ἐσμεν ἐφ᾽ ἑτέρων ἰδεῖν, αὐτοὶ δ᾽ ὅταν ποιῶμεν οὐ γινώσκομεν. 

1090 

συγγνώμονάς τοι τοὺς ϑεοὺς εἶναι δοκεῖς. 

ὅταν τις ὅρχῳ ϑάνατον ἐχφυγεῖν ϑέλῃ 
ἢ δεσμὸν ἢ βίαια πολεμίων κακά, 
ἢ παισὶν αὐϑένταισι κοινωνῇ δόμων; 
ἤτᾶρα ϑνητῶν εἰσιν ἀσυνετώτεροι. 
ἢ τἀπιεικῆ πρόσϑεν ἡγοῦνται δίκης. 

5100. ΕἼοτ. 38, 19: Εὐριπίδου. “ συγγνώμοναάς ---- κακά (ν5. 1---3). 
Ταΐορυτιπι Ἰοοαπι 5ἴπθ Ἰοιηιηδίθ 5 0. Ε0]. 1, ὃ, 40 Ρ. 1236 βουνανῖ. 
γ8.1 δοκεῖ] δοκεῖς ΕἼοΥ. οοάοχ Α. νϑβ. 3 ὅρκον ἘΣοΙορ.. οοά. Α, ὑρ- 
ποις ΕἼον. ἐκφεύγειν ΕἸοτ. σϑ5. 4 παισὶν ΘΟΥΤτιρ ἔπη. τοῖσιν ΟἹ. γα]οκ., 
καὶ σὺν ΒοΙδ58. Υ8. ὅ ἡ τἄρα νυ]ρο, ἤτᾶρα (1. 6. ἤτοι ἀραὶ) 5ουϊρ5ῖ. 
ν8. 6 εἰ οα., ἢ Α. 

ῶτ 

1091 

οὔτ᾽ ἐκ χερὸς μεϑέντα καρτερὸν λίϑον 
ῥᾷον κατασχεῖν οὔτ᾽ ἀπὸ γλώσσης λόγον. 

Θ100. ΕἾοΥν. 86, 14: Μενανδρου. “οὔτ᾽ ἐκ --- λόγον᾽. Τταρὶοὶ 
Ῥορίδ Ἰοόυτῃ 6886 οἱ. Μοιπθ κῖπιβ (τη. 4 Ρ. ΧΙ 54., 4πδη ΘομΪθο- 
ζαγϑτη ΘΟΠ ντηδΐ οοάοχ ψίμαο., π01 ᾿ηϑθα θεῖ! ἘλιῚρΡ᾽ 415 Ιοθοὸ τοῦ 
αὐτοῦ Δικτύος φῬταρῆριέαν : ἴδπὶ ραΐοί ΜΙ πΔ ΠΑΡ] Ἰοσσμη ΘΧΟΙ 1586. 
Ἐονίαββθ πο γΟΒΡΙΟΙΐ ἘΠπ|; ΔΙον. Ῥ. 507 Δ: οὔτε γὰρ πτηνὸν ἐχ τῶν 
χειρῶν ἀφέντα ῥάδιόν ἐστιν αὐϑις κατασχεῖν οὔτε ἧς χά ἕκ τοῦ στόμα- 
τος προέμενον κρατῆσαι καὶ συλλαβεῖν δυνατόν. ν5. 1 χερὸς μεϑένταϊ] 
χερῶν ἀφέντα 165 1556 ν᾽ ἀοίαν Ρ]αί. 

1092 

μὴ κάμνε πατρίδα σὴν λαβεῖν πειρώμενος. 
Θιοῦ. ΕἾον. 80, 3 βἷπθ Ἰθιιπηαίο: “μὴ --- πειρώμενος᾽. ϑοαηαὶ 
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τὰν Ῥ]ΠΟΟμ σϑάστιη Ἰοοῖ5, οαἱ τοῦ αὐτοῦ Φοινίσσαις ρταρῆρι ΥἸηΔο}. 
πατρίδι συλλαβεῖν οἱ. ΜΔΘΠΪγ. 

1099 

πολλοῦ γὰρ χρυσοῦ καὶ πλούτου 
κρείσσων πάτρα σώφρονι ναίειν. 
τὸ δὲ σύντροφον ἁδύ τι ϑνητοῖς 
ἐν βίῳ χωρεῖ. 

510}. ΕἼοΥ. 39, 4: τοῦ αὐτοῦ (5ϊς Μιπά. » Ῥυδθ θα! ῬΠΟΘΙΙσβδχττῃ 
Ιοοτι5). “πολλοῦ ---- χωρεῖ. νϑ5. 1 86. πολλῷ χρυσοῦ γὰρ καὶ πλούτου 
κρεῖσσον ΒΟΥΡΒΘΥΪΠ. γ8. ὃ οὗ 4 Π0 Ἔχροᾶϊο. 

1094 
ἅπας μὲν ἀὴρ ἀετῷ περάσιμος. 

ἅπασα δὲ χϑὼν ἀνδρὶ γενναίῳ πατρίς. 
ΜΠιΒΟΏ αι 1 Ιῃ ΘΊΟΡ. ΕἸοΥ. 40,9: σύμφωνα δὲ τούτοις λέγει καὶ Εὐ- 

οιπίδης ἐν οἷς φησιν “ἅπας --- πατρίς". 

1090 

οὐχ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον" 

χρὴν γὰρ τύχας μὲν τὰς μάτην πλανωμένας 
μηδὲν δύνασϑαι, τἀμφανὴῆ δ᾽ ὑψήλ᾽ ἄγειν. 
ὅστις κατ᾽ ἰσχὺν πρῶτος ὠνομάξετο 
ἢ τόξα πάλλων ἢ μάχῃ δορὸς σϑένων, Ἶ 
τοῦτον τυραννεῖν τῶν κακιόνων ἐχρῆν. 

Βίονυ. ΕἼον. 43, 18: τοῦ αὐτοῦ (ἴα ΨίμαοΡ., ργδϑοθαῖ Τὰν. ἔν. 
269). “οὐκ --- ἐχρῆν᾽. γ5.1 ᾿βάθῃν σου θ]β ᾿ῃ Π Θοα}. 806 Ἰορ ταν. ν8. 3 
χρὴ Π|ριῖ, χρῆν Μαίι. ἰάθη γ5. 4- -κ6 Α41Π|8 Ἰ001 6586 Βα ΒΡ] απ, 
Του ίαϑ50 τ οϊε, ν5. ά 4 πρῶτος ὧν ἠτάξετο ΜΟΙ οΙςι5. νϑ. ὅ τόξ᾽ ἰαλ- 

λων Μοϊποϊκῖιι5. γβ8. 6 τούτων] τοῦτον Ὑ]Ω400. 

1090 

ἐγὼ γὰρ ὅστις μὴ δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
βωμὸν προσίζει, τὸν νόμον χαίρειν ἐῶν 
πρὸς τὴν δίκην ἄγοιμ᾽ ἂν οὐ τρέσας ϑεούς" 
κακὸν γὰρ ἄνδρα χρὴ κακῶς πάσχειν ἀεί. 

5100. ΕἼον. 46, 8: Εὐριπίδου. “ ἐγὼ --- ἀεί. 

1097 

ἀλλ᾽ οὐ πρέπει τύραννον, ὡς ἐγὼ φρονῶ, 
οὐδ᾽ ἄνδρα χρηστὸν νεῖκος αἴρεσϑαι κακοῖς " 

τιμὴ γὰρ αὕτη τοῖσιν ἀσϑενεστέροις. 
Β000. ΕἼον. 48, 2: ᾿υριπίδου. " ἀλλ᾽ --- ἀσϑενεστέροις᾽". 
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1098 

σὺν τοῖσι δεινοῖς αὔξεται κλέος βροτοῖς. 

510}. ΕἾοΥ. 51, 6: Εὐριπίδου. σὺν ---- βροτοῖς". 

1099 

νεανίας γὰρ ὅστις ὧν [άρη στυγῇ. 
κόμη μόνον καὶ σάρκες, ἔργα δ᾽ οὐδαμοῦ. 
ὁρᾷς τὸν εὐτράπεξον ὡς ἡδὺς βίος 
ὃ τ᾽ ὄλβος ἔξωϑέν τίς ἐστι πραγμάτων. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔνεστι στέφανος οὐδ᾽ εὐανδρία, ὅ 
εἰ μή τι καὶ τολμῶσι κινδύνου μέτα" 
οἱ γὰρ πόνοι τίκτουσι τὴν εὐανδρίαν, 
ἡ δ᾽ εὐλάβεια σκότον ἔχει καϑ᾿ Ἑλλάδα. 
τὸ διαβιῶναι μόνον ἀεὶ ϑηρωμένη. 

5100. ΕἼοΥ. 51, 14: Εὐριπίδου. «νεανίας --- ϑηρωμένη". νϑ5. 1 ὧν 
ὁπ). ΑΒ. στυγεῖ ἘΣ στυγὴ ΜΥΙπά. γο85. ν5. ὃ αὐίαν Αὐπ. ΧὙΝ ν. 
6:1 Ὁ: ὄντως γὰρ κατὰ τὸν Εὐριπίδην ἀποβλέψαντα ἔστιν εἰς τὰ πα- 
ρακείμενα εἰπεῖν “ δρᾷς Ξετς βίος᾽. γ8. { δυΐ τηἰουΡο]δίμβ οδί δαί στὰ- 

νἱΐοῦ οουγπρίαβ. νβ. 7 τὴν εὐδοξίαν οἱ. Τα ΘΟ ΌΒια5; οἵ. ἔν, 289, ὃ. 

1040 

μισῶ δ᾽ ὅταν τις καὶ χϑονὸς στρατηλάτης 
μὴ πᾶσι πάντων πρρυσθῃ μειλίγματα. 

το. ΕἼοΥ. 54, 14: : Εὐριπίδου. “μισῶ δ᾽ --- μειλίγματα". Οοπί!- 
ππὸ Βα θιοῖ τι τοῖς πράγμασιν γὰρ κτέ. (αν. ἔν, 980), πᾶ ὁππὶ 1115 
σΘυΒΙ θα ΠΟ ΘΟΠΒδοΥοηΐ. ν8. 2 πάντως οἷ. ΟἰΘ5ποῖ. προφέρῃ Δ, προσ- 
φέρει Μ. 

1041 

οἰχοφϑόρον γὰρ ἄνδρα κωλύει γυνὴ 
ἐσϑλὴ παραζευχϑεῖσα καὶ σώξει δόμους. 

5100. ΕἸον. 67, 8: τοῦ αὐτοῦ (5. Εὐρ.). “ οἰκοφϑόρον -- - δόμους᾽. 
ν5. 3 σώζει] αὔξει Α. 

1042 

οὐ πάντες οὔτε δυστυχοῦσιν ἐν γάμοις 
οὔτ᾽ εὐτυχοῦσι: συμφορὰ δ᾽ ὃς ἂν τύχῃ 
κακῆς γυναικός, εὐτυχεῖ δ᾽ ἐσθλῆς τυχῶν. 

5ίοΡ. ΕἾἼοτ. 69, ὃ: Εὐριπίδου. ερῇ..-:.-. τυχών". 

1048 

μακάριος ὅστις εὐτυχεῖ γάμον λαβὼν 
ἐσθλῆς γυναικός, δυστυχεῖ δ᾽ ὁ μὴ λαβῶν. 

5100. ΕἾον. 69, ὅ: Εὐριπίδου. “ μακάριος -- μὴ λαβών". ν5. 3 
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εὐτυχεῖ δ᾽ Τι|ρτὶ, δυστυχεῖ δ᾽ ΤΡ ΘΟΚ. Οὐπὶ ν5. 1 οὗ, Μϑιῃ. ΠΟ. 614 

εἶνο Αποοῖ, Βοῖββ. 1 ἢ. 157 : μακάριος ὅστις εὐτυχεῖ γενναῖος ὦν. 

1044 

ἐγὼ γὰρ ἕξω λέκτρα αὐτοῖς καλῶς ἔχειν 

δίκαιόν ἐστιν οἷσι συγγηράσομαοαι. 

5100. ΕἼον. 71, 6: Εὐριπίδου. " ἐγὼ --- συγγηράσομαι". ν5. 1 ἔξω 
Μ. ν5. 3 οἷσι Ν. Ἰιοθαβ ποπάπιι οπιθμᾶαίαβ. ὙΆ10Κ. ἰριηρίαν!: Α. 
ἐγὼ παρέξω λέκτρα σοι καλῶς ἔχειν. Ἔ. δίκαιόν ἐστιν. οἷσι συγγη- 
ρασομαι. 

1045 

δεινὴ μὲν ἀλκὴ κυμάτων ϑαλασσίων,. 
δειναὶ δὲ ποταμῶν καὶ πυρὸς ϑερμοῦ πνοαί, 

δεινὸν δὲ πενία. δεινὰ δ᾽ ἄλλα μυρία, 

ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτω δεινὸν ὡς γυνὴ κακόν" 

οὐδ᾽ ἂν γένοιτο γράμμα τοιοῦτον γραφῇ ὅ 

οὐδ᾽ ἂν λόγος δείξειεν. εἰ δέ του ϑεῶν 

τόδ᾽ ἐστὶ πλάσμα, δημιουργὸς ὧν κακῶν 
μέγιστος ἴστω καὶ βροτοῖσι δυσμενής. 

Βίον. ΠΟ 78;. 1: Εὐριπίδου. ὁ δεινὴ μὲν ---- “δυσμενής᾽. γα 

ΛΘρβΟρΡὶ 6α. ΥΥ ὀδέθετη. Ρ.9.1, δὲ ὦ Εὐριπίδη. χρυσοῦν σου τὸ ἀψευδὲς 

στόμα. ἅτε ἔλεγες “ἡ πολλαὶ μὲν -- κακόν’ (ν5. 1:-.38}. γ5.1 δεινὴ μὲν 

ἀλκὴ ὅϑ΄1οΡ., πολλαὶ μὲν ὀργαὶ Ὑιῖϊα ΑΘ5ορ., ἀπᾶο ὀργὴ βογίαβ8θ τϑοὶ- 
Ρ᾽οπάστη. ν5. 3 ποταμῶν ὙΠ ΑΘ80Ρ.; ποταμοῦ σίου. ϑερμοῦ]) ϑερ- 
μαὶ Θιοθαοὶ οοᾶ. ψιμᾶ. νϑβ. 4 ἀλλ᾽] πλὴν για Θ60Ρ. γ5. ὅ τοιοῦτ᾽ 
ἐν ΤΙ|Ρυὶ, τοιοῦτον 5Βουρ81. Ῥγῦὸ γραφῇ τηδ]ϊη γραφεῖ. ν5. 6 δεέξειεν] 

λέξειεν ΒΥ͂οΕΒ. 
1040 

μοχϑοῦμεν ἄλλως ϑῆλυ φρουροῦντες γένος" 
ἥτις γὰρ αὐτὴ μὴ πέφυκεν ἔνδικος, 
τί δεῖ φυλάσσειν κἀξαμαφτάνειν πλέον; 

βιοῦ, ΒΊοΥ;.74...10: Εὐριπί ίδου. ᾿μοχϑοῦμεν ---- πλέον; νϑ5. 1 
φρουροῦντες Νὶμπά., φρονοῦντες Α. ν5. 2 ἔνδικος Β, ἔνδον Ἂ; ἐνδοσ 
ΜΥΙπηάᾺ., ἀπά6 ἔνι εσς τη] πὶ. νβ. ὃ τί δὴ φυλάσσει ΤῊ 

1047 

γυναικὶ δ᾽ ὕλβος, ἣν πόσιν στέργοντ᾽ ἔχῃ. 
Θ[9Ρ». ΕἾον. 74, 15: Εὐριπίδου. " γυναικὶ ---- ἔχη᾽. ἂν 110 ν]. 

1048 

ἀλλ᾽ ἴσϑ', ἐμοὶ μὲν οὗτος οὐκ ἔσται νόμος, 

τὸ μὴ οὐ σὲ μῆτερ προσφιλῆ νέμειν ἀεὶ 

καὶ τοῦ δικαίου καὶ τόχων τῶν σῶν χάριν. 
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στέργω δὲ τὸν φύσαντα τῶν πάντων βροτῶν 
μάλισϑ᾽- ὁρίζω τοῦτο, καὶ σὺ μὴ φϑόνει:" ὄ 
κείνου γὰρ ἐξέβλαστον: οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀνὴρ 
γυναικὸς αὐδήσειεν. ἀλλὰ τοῦ πατρός. 

δῖον. ΕἼον. 79, 27: Εὐριπίδου. " ἀλλ᾽ ---- πατρός". ν5. 1. ἴστ᾽ 
ἴσϑ᾽ ΜΥΙπά. νβ. 3 οὔ ρα οὐδὲ Β. μᾶτερ] μῆτερ ΒΝ » βῆρ γιμά. δεῖ 
1νῖ, ἀεὶ βοα]ρον. νβ. ὃ τῶν ον. Α. νβ. 5. εἷς μ᾽ ἀνὴρ 50. ἸρΒΟ  Πη, 
ααΐ ν5. 6 οὐδήδρω μ᾽ π ΜοΙμοκῖπι5. ὁπ οί. 

1049 

καὶ τῶν παλαιῶν πόλλ᾽ ἔπη καλῶς ἔχει" 
λόγοι γὰρ ἐσϑλοὶ φάρμακον φόβου βροτοῖς. 

ϑίοὈ. ΕἾοΥν. 81, ὃ: Εὐριπίδου. " καὶ -- βροτοῖς. ν5. ὃ λόγος γὰρ 
ἐσθλὸς ο(. , λόγος γὰρ ἐσθλοῦ Α, λόγου γὰρ ἐσϑλοῦ ΒΜΨΊΗΔ4οΙ)»., λόγοι 
γὰρ ἐσϑλοὶ ΒΟΣΤΡ 81. φόβου] δῃ ϑυμοῦ οἵ. Μοη. τπομ. 37: ϑυβοῦ 
φάρμακον χρηστὸς λόγος. 

1050 
ἡ φύσις ἑκάστῳ τοῦ γένους ἐστὶν πατρίς. 

δου. ΕἼον. 87, 8: Εὐριπίδου. ἕῳ. πατρίς". τοῦ] τῶν Μιμπά. 

πατρίς] πάρος εἰ. Βοιπῖπ5. Τιοιητηᾶ Εὐριπίδου ἦλων ΒΟΥ Ιύπν ἴῃ Ὑ1ηα. : 
βΒϑααιίαν ΕΠ]θοίσαθ ἰοοθ. ΑΜ ΘΟΠΙπηρτιηΐ πη ὙΘΥΒΊΓΠ ΟἸΙΠῚ Ἐρὶ: 
ΘΠαντηΐ, 51 ΠΟΡῚ5 Πάο5, Ἰοοο: οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ἀποδεδειγμένος τόπος. 
ὃς ἢ πονηροὺς πάντας 1) χρηστοὺς ποιεῖ. 

1051 

εἰ τοῖς ἐν οἴκῳ χρήμασιν λελείμμεϑα, 
ἡ δ᾽ εὐγένεια καὶ τὸ χευμβῆαμι μένει. 

Κσ΄ἴο". ΕἼον. 88,1: Εὐριπίδου. " εἰ -- μένει". γ85.1 εἶ ἢ ὙοΒ5. 
Τυΐης., ἦν ΑΒ, ἢ νῦν Ἰοροπάτιηῃ. τῶν ἐν οἴκω χρημάτων οἷ. ΜΙ ΔΘΠΪν. 

1052 

τὸν σὸν δὲ παῖδα σωφρονοῦντ᾽ ἐπίσταμαι 
χφηστοῖς 9 ὁμιλοῦντ᾽ εὐσεβεῖν τ᾽ ἡσκηκότα. 

πῶς ον ἂν ἐκ τοιοῦδε σώματος κακὸς 

γένοιτ᾽ ἄν; οὐδεὶς τοῦτό μ᾽ ἂν πέίϑοι ποτέ. 
ΒΘ100. ΕἾον. 88, 8: Εὐριπίδου. “ τοσόνδε ---- ποτέ". νϑ5. 1 τοσόνδε 

ΕΠῸΥῚ, τὸν σὸν δὲ ῬΙουβοι, παῖδα Α, παῖδας οοίουϊ. Ἐπ ἀξαληε δι σω- 
δονοξωτ᾽ ΑΒ. ν5. ὃ σώματος εὐρ δοξαπή, λήματος 1) πον ῬΊ110]. 
ὅ Ρ. 191. Εχκ Η!ΡΡοὶγίο ρυΐοῦθ Ἰοοϊπη ροἐϊξαπι 6556 οἱ. ΜοηΚῖπιβ, 6 
ῬΠορηῖοο ((". 809, 9) ΒοΥρΊ τ πι5. 

1059 
οὐ γάρ τις οὕτω παῖδας εὖ παιδεύσεται. 
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- "» 2 
ὥστ᾽ ἐκ πονηρῶν μὴ οὐ κακοὺς ἀμϑ τος 

ΒΝ, ΕἾἼον. 90, ὃ: τοῦ αὐτοῦ (56. Ἐπιπ1ρ.). “ οὐ --- πεφυκέναι. 
νβ8. ῶ χαχοῦ Μ. 

1054 

χρυσοῦ σὲ πλήϑει, τούσδε δ᾽ οὐ χαίρειν χρεῶν; 
σκαιὸν τὸ πλουτεῖν κἄλλο μηδὲν εἰδέναι. 

510}. ΕἾἼον. 98, 7: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐριπίδου). “ σκαιὸν -- εἰδέναι’ 
(ν5. 3). νϑ8.1 οἱ 2 οῃι. Ρ. ποι. παροὺ Ῥ]αί. Μοσ. Ρ. 201}: καὶ πάλιν 
“χρυσοῦ --- εἰδέναι". ν5. 2 σκαιόν γε ῬΙαί., σκαιὸν τὸ ϑ(οὉ.. 

100 
“ ᾿ Γ ᾿ ΄ ’ , 
οστις δὲ λύπας φησὶ πημαίνειν βροτους, 

δεῖν δ᾽ ἀγχονῶν τὲ καὶ πετρῶν ῥίπτειν ἄπο, 
οὐκ ἐν σοφοῖσιν ἔστιν, εὐχέσϑω δ᾽ ὅμως 
ἄπειρος εἶναι τῆς νόσου ταύτης ἀεί. 

βίου. ΕἾον. 99, 4: Εὐριπίδου. “ὅστις --- ἀεί". ν8. 1 ποιμαίνειν 
Β. νβ5. 2 δεῖν] δεῖ Α. ἀνχρόνων ΜἩΥΙπά., ἂν χρόνων «4]., ἀγχονῶν 
ῬΙούβοη. βιπτεῖν] ῥίπτειν Μ. 

1050 

λῦπαι γὰρ ἀνθρώποισι τίκτουσιν νόσους. 
5100. ΕἾον. 99, 10: Εὐριπίδου. “ λύπαι --- νόσους." 

1057 

μέλλων τ᾽ ἰατρὸς τῇ νόσῳ διδοὺς χρόνον 
ἰάσατ᾽ ἤδη μᾶλλον ἢ τεμὼν χρόα. 

βίου, ἘΤον, 103,.2: Εὐριπίδου. “μέλλοντ᾽ --- χρόα’. νϑ. 1 μένοντ' 
Β, μέλλοντ᾽ οοἰουϊ ΙΠρεὶ, μέλλων γ᾽ ὙΑ]οΚ. 

1008 

οὐ χρή ποτ᾽ ὀρϑαῖς ἐν τύχαις βεβηκότα 
ἕξειν τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ εἰσαεὶ δοκεῖν " 
ὁ γὰρ ϑεός πως, εἰ ϑεόν σφε χρὴ καλεῖν, 
κάμνει ξυνὼν τὰ πολλὰ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 

ϑνητῶν δὲ ϑνητὸς ὄλβος" οἵ δ᾽ ὑπέρφρονες 
καὶ τῷ παρόντι τοὐπιὸν πιστούμενοι 
ἔλεγχον ἔλαβον τὴν τύχην ἐν τῷ παϑεῖν. 

Κ10}. ΕἾον. 1050, 8: Εὐριπίδου. “ οὐ --- παϑεῖν ". 

109 
βέβαια δ᾽ οὐδεὶς ϑνητὸς εὐτυχεῖ γεγώς. 

510}. ΕἼον. 105, 40: ξυριπίδου. " βέβαια ---- γεγώς. 
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00. 
Ἁ Ἁ Ἢ Α Ι 00 ᾽ ν ἢ Η 

ϑνητὸς γὰρ ὧν καὶ ϑνητὰ πείσεσϑαι δόκει 
Ἃ - ᾿ - δ »- » "» 

[η] ϑεοὺ βίον ξὴν ἀξιοῖς σἀνϑρῶπος ὧν: 
Ἰὔνν ᾿ " Ἢ “4. 

Θτου. ΕἼον. 108, 15: Εὐριπίδου. " ϑνητὸς ---- ὧν ; ἢ ν5. 3 ἢ Δα 414], 
Ὠἶδὶ ἔουίο Ἰῖο νουβτι5. πὶ ῬΥΔΟΡΎΘΒΒΟ. ΠΟ οοΠδογοί. ᾿ΠΔπα δ ΟΘΧ 
Ἰὰπν. ΠΊΡΡο]. ἐγαριηθηίαμι αἰΐουίαν ἴθ οοάϊοο ΝΊμ40)"., πἰπιΐγιι. ΠῚΡ- 
ΡΟΪγ Εἰ βαρ οΥβ 115. οδύ Ἰοοῖβ απο βίαι το θα θιιβ Βα Ὁ] ΟἿ. 

1001 
, »Ἤ Α ΄ ΄ 

παντῶν ἄριστον μὴ βιαζεσϑαι ϑεους. 
- -» 9 3 ΄ " 

στέργειν δὲ μοῖραν: τῶν ὃ ἀμηχανῶν ἔρως 
, ῸΣ 2 » 

πολλοὺς ἔϑηκε τοῦ παρόντος ἀμπλακεῖν. 

ϑίον. ΕἾον. 108, 33: πάντων --- ἀμπλακεῖν᾽. Τιοοῖι5. Ἰοιηπαΐο 
οαγοί, 5604 ἐοβίο ΘΟ αἰβέογάο “ ΕΙρΡΙαῚ ἐσ θπονο ντἀοίαν" οοάοχ νη. 

1062 
πέπονθας οἷα χᾶτεροι πολλοὶ βροτῶν - 
τὰς γὰρ παρούσας οὐχὶ σώξοντες τύχας 
ὥλοντ᾽ ἐρῶντες μειξόνων ἀβουλίαᾳ. 

5100. ΕἾον. 108, 35: Εὐριπίδου. "“ πέπονθας ---- ἀβουλίᾳ᾽. 

: ΡΥ ΑΓΕ, 1009 μ 
ἀνδρῶν ταδ᾽ ἐστὶν ἐνδίκων τὲ καὶ σοφῶν, 
κἂν τοῖσι δεινοῖς μὴ τεϑυμῶσϑαι ϑεοῖς. 

Βίου. ΕἾἼον. 108, 48: Εὐριπίδου. “ ἀνδρῶν ---- ϑεοῖς.᾽ νϑ5. 2 τοῖς 
δεινοῖσι Ἰ1ὈΥῚ, τοῖσι ἀμνοῖς; Οατοίϊι5. ΕΣοβ ὁ πὴ ν ΟΥ̓ Β115 Ρᾶα]0 ΔΠΌΟΥ ΒΟΣΡ- 
ἴο5. πη }6 ΑΘ ]ο {ἰθαῖ ῬΙαί. Μον. Ρ. 116 Ε: χαὶ ὃ τραγικὸς 4ἰ- 
σχύλος “ἀνδρῶν γάρ ἐστιν ἐναρέτων τε καὶ σοφῶν ἐν τοῖς κακοῖσι μὴ 
τεϑυμῶσϑαι ϑεοῖς᾽. 

1004 
οὐκ ἔστι λύπης ἄλλο φάρμακον βροτοῖς 
ὡς ἀνδρὸς ἐσϑλοῦ καὶ φίλου παραίνεσις" 

ὅστις δὲ ταύτῃ τῇ νόσῳ ξυνὼν ἀνήρ .... 
μέϑῃ ταράσσει καὶ γαληνίζει φρένα, 
παραυτὰ δ᾽ ἡσϑεὶς ὕστερον στένει διπλᾶς. 

Θ[οὉ. ΕἾἼοτ. 118, 8: τοῦ αὐτοῦ (56. Εὐρ.). “οὐκ ---- διπλᾶ. ν5. 3 
βοσ ς 5116 ᾿δοοροηίι Μ. Ροβί ν5. ὃ απεράδιῃ Θχοί 586. νἹάθη- 
ἴατ. 4 μεϑ᾽ ἧς] μέϑης Μ, μέϑηῃ γ]οΚ. Βουρκπιβ. οομ]οΙί ὅστις - 
ἀνὴρ πὰ ταράσσει χου γάληνίζει φρένα. ἘΞ. ὃ παραυτίχ᾽ ἡσϑεὶς 
Θόβμον, παραύϑ᾽ ὅδ᾽ ἡσϑεὶς Τ)ο»»., παρ᾽ αὐτὰ (παραυτὰ Μὴ δ᾽ ἡσϑεὶς 
1|0ν]. δ] θη διπλῶς Α. 

1000 
5 . ᾽ »γ2 ἢ -- " 
ὦ γῆρας. οἵαν ἐλπίδ᾽ ἡδονῆς ἔχεις. 
καὶ πᾶς τις εἰς σὲ βούλετ᾽ ἀνθρώπων μολεῖν" 



544 ΕΥ̓ΕΙΡΙΌΙΒ 

λαβὼν δὲ πεῖραν, μεταμέλεια λαμβάνει, 
ὡς οὐδὲν ἔστι χεῖρον. ἐν ϑνητῷ νιν 

δίου. ΕἼον. 116, 6: τοῦ αὐτοῦ (50. Εὐρ.). «ὦ γῆρας --- γένει . 
γ8. 3 βούλετ᾽ ἀνθρώπων) 3 ἕτοιμος ἀνθρώπων οἷ. Ἐ]1η5]., βούλεται βῳ- 
τῶν ὙΥ ΔΡΊΟΥ. ν8. ὃ μεταμέλειαν 110 ΥῚ, μεταμέλεια Ἡοϊποἰεύμβ. ν 5. 4 ὡς] 
οἷς γίπᾶον. ἐν ϑνητῷ γένει Α, ἐν τῷ γήραι (γήρας ΜΙμα.) βαρύ 8]. 

1000 

τύμβῳ γὰρ οὐδεὶς πιστὸς ἀνθρώπων φίλος. 
Βίου. ΕἼοΥ. 136, 1: Εὐριπίδου. “ τύμβῳ --- φίλος". 

1007 

Ζεὺς γὰρ κακὸν μὲν Τρωσί, πῆμα δ᾽ Ἑλλάδι 
ϑέλων γενέσϑαι ταῦτ᾽ ἐβούλευσεν πατήρ. 

δίσδθ. ΤΥ ν. 188: φϑόρον Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων --- Εὐριπίδης 
ἀπήνεγκεν εἰς τὸν Δία" " Ζεὺς --- πατήρ". 

1008 

πολὺν μὲν ἄροτον, ἐχπονεῖν δ᾽ οὐ ῥάδιον᾽ 
κοίλη γὰρ ὄρεσι περίδρομος τραχεῖα τε 
δυσείσβολός τε πολεμίοις 

-"- καλλίκαρπον.. .. , 
κατάρρυτόν τε μυρίοισι νάμασι τ 
καὶ βουσὶ καὶ ποίμναισιν εὐβοτωτάτην, 
οὔτ᾽ ἐν πνοαῖσι χείματος δυσχείμερον 
οὔτ᾽ αὖ τεϑρίπποις ἡλίου ϑερμὴν ἄγαν 

γαίας Μακαίνης κύριον φαύλου χϑονός 

ἀρετὴν ἐχούσης μείζον᾽ ἢ λόγῳ φράσαι 10 

Παμισὸν εἰς ϑάλασσαν ἐξορμώμενον 

πρόσω ες ναυτίλοισιν 

πρόσω δὲ βάντι ποταμὸν ΣΠτνς ἡ ΛΠ: 

γείτων καλεῖται. 

Κι}. ὙΠΙ1. 360: περὶ δὲ τῆς φύσεως τῶν τύπων καὶ τούτων 
καὶ τῶν Μεσσηνιακὼν ταῦτα μὲν ἀποδεκτέον λέγοντος ὐριπίδου᾽ τὴν 
γὰρ “Δακωνικὴν φησὶν ἔχειν “πολὺν -- πολέμοις (ν5. 1-ὃ). τὴν δὲ 
Μεσσηνιακὴν ᾿ καλλίκαρπον κατάρρυτόν τὲ --- ἄγαν’ (νυ 8. 4- 8). καὶ 
ὑποβὰς τῶν πάλων φησὶν ὧν οἵ Ἡρακλεῖδαι. περὶ τῆς χώρας ἐποιήσαντο 
τὸν μὲν πρότερον γενέσϑαι " γαίης --- χϑονός ̓  (ν5. 9), τὸν δὲ δεύτερον 
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τὴς Μεσσήνης “ ἀρετὴν -- φράσαι’ (ν58. 10), οἵαν καὶ ὁ Τυρταῖος φρά- 
ζει. τὴν δὲ “ακωνικὴν καὶ τὴν Μεσσηνίαν δρίζειν αὐτοῦ φήσαντος 
“ Παμισὸν - ἐξορμώμενον᾽ (ν8. 11) οὐ συγχωρητέον. -ο οὐκ εὖ δὲ οὐδ᾽ 
ὅτι τῆς Μεσσηνίας ὁμοίως ἐπιϑαλαττιαίας οὔσης τῇ “Πακωνικῇ, φη- 
σὶν αὐτὴν “πρόσω ναυτίλοισιν᾽ (ν5. 13) εἶναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν Ἤλιν εὐ 
διορίζει “πρόσω ---- γείτων κάϑηται (ν5. 18 οὐ 14). νΒ5. ὃ πολέμοις 
ΠΥ] αὐ νιον ΟἸΠ 68, πολεμίοις ἢ ΟΧ ΟΟΥΤ. ΓΨ8. ὅ μυρίοισιν (ν6] μυ- 
θέοις) ἄρμασι Ἰ|θτ], μυρίοισι νάμασι Οἀβαι}. νβ. 6 ποιμέσιν Ἰῦν], ποί- 
μναισιν 416 Κ. εὐβοτάτην Π͵ΡῚῚ, εὐβοτωτάτην Οἀδαι}. νβ5. 7 πνοιαῖσι 
Ϊ. νβ. 9 γαέης 110]. φύλου Ἰπτῖ ορί., φαύλου ὐἀδβαι}. νβ. 18 πρόσω 
ΒαΒΡ Θοἴατη Μοϊποκῖο, ααἱὶ διὲκ ργοροβι. ν5. 14 κάϑηται ΤΡ], χκα- 
λεῖται ΒΟΥῚΡ51 ῬΊ1]0]. νοΐ. 4 Ρ. 847. ΟΥ̓ΘΒΡΠΟμτ15. 6556 της Ἰοοῦτη οἷ. 
Μυβρυαν 8. 

1009 

ἥκω περίκλυστον προλιποῦσ᾽ ᾿ἀκροκόρινϑον. 
ἱερὸν ὄχϑον. πόλιν ““φροδίτας 

δύνα. ΥὟἯΙ Ῥ. 879: τοῦ δ᾽ ον Εὐριπίδου φήσαντος οὕτως " ἥκω 
--- ᾿Αφροδίτας". τὸ περίκλυστον ἦτοι κατὰ βάϑους δεκτέον κτξ. ἔπῃ- 
ἄθιη Ἰοοσυτη γΟΒΡΙΟΙ ΡΙαί. Μου. ρΡ. 767 Εἰ: ἐπεὶ δὲ ἔρως ἔϑιγεν αὐτῆς 
(μα άθηι ἀϊο 16) Ἱππολόχου τοῦ Θεσσαλοῦ, ὕδατι χλωρῷ κατακλυζόμενον 
προλιποῦσ᾽ ᾿Δκροκόρινϑον καὶ ἀποδρᾶσα τῶν ἄλλων ἐραστῶν κρύφα 
μέγαν στρατὸν ῴγετο. γουθὰ ὕδατι χλωρῷ αἰϊαπᾶο ῬΙαίαγομπτη Β1.ΠῊ0 - 
51556 ῬΥΓΟΡΑΌΙΠΠΙΟΥ οἱ. ΜΘ κπιβ : τϑοΐρ άθι ᾿παϊοδί νουθα 111ὰ οχ- 
ΟΥ̓αἸππ 6586. ΟΔΥΤΏΪηΪ8 ῬΔΡΟΟΙΟΙ, οΠοχτιππιαιθ ἰδία δηθηΐθιη ΟΟΙΏρο- 
βισπηὶ [1556 δας 6Χ ΠΙΘυ 115 αὶ 6 τ α]]ουῖρθτι5 ΟὐοΥ τ δο 15. 

1070 

τὰς διωνομασμένας 
ναίει Κελαινὰς ἐσχάτοις Ἴδης τόποις. 

ϑσα0. ΧῚΙΠ ρΡ. 616: ὁ δὲ Κάικος οὐκ ἀπὸ τῆς Ἴδης δεῖ, καϑάπερ 
εἴρηκε Βακχχυλίδης. οὔϑ᾽ ὡς (οὐδ᾽ ὀρϑῶς οἱ. ΜοΙ πο Κ[π8) Εὐριπίδης 
τὸν Μαρσύαν φησὶ “ τὰς διωνομασμένας ναίειν --- τόποις". ναίειν 
Θ σα θοηΐ ἀΘΌΘΥῚ νἀ ϑέϊι, ἘλαυρΙ 65 ναΐεε αἰχ ϑυῖί. 

1071 

ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων. 
βυϊάαθ ν. Εὐριπίδειον ἔπος: ἔφη Εὐριπίδης " ἄλλων ---- βρύων". 

Ἐπ άἄθιη νϑυϑιιτη ΟΠ. Ρ. ποιη. αἴρεις Ρ]αί. Μου. Ρ. 71 Εἰ Ρ. 88 ἢ Ρ. 
481 Α Ρ. 1110 ἘΞ δίθῃιβ νοὶ]. 6 Ρ- 807 (νο!. 4 Ρ». 366 οα. Β481]., νο]. 
6 Ρ. 189 ΟΠιανί.) ΕἼου. 1,6]. 185. ἴῃ ῬΏΠ1Π|ΟΙ. νΟ]. 6 Ρ. 578 Ἐπιβί. Π. Ρ. 
857, 5.. οἵ. Οτορ. Ναζ. Οταί.  ἀοιΖρμᾶι- ἢ τῆς παφοιμίας μὴ πόρρω 
ϑέωμεν. ἄλλους ἰατρεύειν ἐπιχειροῦντες αὐτοὶ βούοντες ἕλκεσι. αὐ] 
σοῦθα Ἐπιυρι θα αἰζα]1 Ἐ]1ὰ5 Ογθίθηββ Ρ. 39 Β. 

1072 

εὐφημία γὰρ εὐκολώτατος πόνων. 
ΤΠΛα. ΘΒΔΕῸΟ. ΕΒΕΛΟΘΜΕΧΝΤΑ. 90 
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Βα 14ἃ5: εὐφημία - ἡ ὄντως εὐσέβεια κοῦφόν ἐστι καὶ σωφροσύ- 

νῆς ἀνάπλεων καὶ ἥκιστα ἀλγεινόν. “εὐφημία. γὰρ --- πόνων’ ; ἤκου- 

σάς που. ὦ παῖ ᾿Δρίστωνος . καὶ Εὐριπίδου" εὐφημία γὰρ παρὰ σπον- 

δαῖσι αὐ ισεόν: 
1019 

ἀρχαῖον εἴρηκας. 
ΘΙ Δ5: παλαιγενές - “τοὺς γὰρ εὐήϑεις ἀρχαίους καὶ παλαιοὺς 

ἔλεγον. - καὶ Εὐριπίδης “ ἀρχαῖον εἴρηκας". ἀντὶ τοῦ εὔηϑες. εὐερ- 

γετῆσαι γὰρ τὸ σῶμ᾽ οὐ βούλομαι". ἙΣχίσϑιηδ νου α οἴ ΡΥΔΘΡΥΘΒ515 

ποι ΘοΠδογθηΐ, ἀπ46 ἀποία 5ἰηΐ ἸΡΏΟΤΙΟ. 

1074 

σῶσαι γὰρ ὁπόταν τῷ ϑεῶ δοκῇ. 
πολλὰς προφάσεις δίδωσιν εἰς σωτηρίαν. 

ΤΈΘΟΡΙΜΙ. 84 Αὐο]. 3, 9 Ρ. 108: καὶ πάλιν Εὐριπίδης ἡ σῶσαι ---- 

σωτηρίαν᾽. Ὑ5.1 ὁπόταν τῷ ϑεῷ δοκῇ τινα Οτούϊιβ, δὴ οπόταν ἄνδρα 

τῷ ϑεὼ δοκῇ 166. ὩΣ 'πολλὴν δίδωσι πρόφασιν ατγοίϊα5, [ογίαθ56 

προφάσεις καλὰς δίδωσιν ργτδοίου θη πηι. 

1070 

ἀνέχου πάσχων: δρῶν γὰρ ἔχαιρεβ. 

ΤΊΘΟΡΠΙΙ. 84 ἍἌΌ|01. Ὁ, 55 Ὁ: 262: ὡσαύτως καὶ Εὐριπίδης “ ἀνά- 

ὄχου ---- ἔχαιρες". “νόμου --- κακῶς (ἢν. 1076). ἀνάσχου 11], ἀνέ- 

χου ἨοδίΠῖτι5. 
1070 

νόμον τὸν ἐχϑρὸν δρᾶν, ὅπου λάβῃ κακῶς 

'ΓΠΘΟΡΙΗ]. δα Αἱ. 3, 88 Ρ. 354, νἱάο ἔν. 1076. νόμου οοἄδχ Β, 

νόμον «]., νόμος Οτοία5. λάβῃ] λάβῃς τοί. 

1077 

ἐχϑρὸν κακῶς δρᾶν ἀνδρὸς ἡγοῦμαι μέρος. 
' ]ΘΟΡΊΗ]. δα Απὶ. 3, 63 Ρ. 9384: καὶ πάλιν ὃ αὐτός (56. Εύὺρ.) 

«ἐχϑροῦ- μέρος". ἐχϑροῦ Π0γ}1 αὖ ν]ἀοὕαν, ἐονίαββο ἐχϑροὺς Ἰοροπάτμι. 

1078 

ῬΖοίΖ. ἴῃ Πγ60ρ]"». 75} κατὰ δὲ Εὐριπίδην ὅτι διωχομένη ἡ Θέ- 
τις ὑπὸ Πηλέως μετήλλαττεν ἑαυτὴν ὡς ὁ Πρωτεὺς εἰς διαφόρους ἰδέας. 

1014. ν. 178: ὁ δὲ Ευριπίδης ἅπαξ φησὶ μιγῆναι Πηλέα τῇ Θέτιδι ἐν 
τῇ Σηπιάδι. καὶ ἕτεροι σὺν αὐτῷ. 

1079 

ψατο Τ,. Τ,. 7, 82: αρι(ἃ Ἰὔηηίμηι “ Απαγοριαοίαο ποηιοηὶ χιῖ ἡ (Ἰ]α], 
γροίο ἐμ 1 1. Ἰρηαγὶ αμην νοἰμ 10 γεν ρτάοηι οἱ ροηογ ἔτυμον. ὁδί Ἰαρϑιι8. 
παι Ἱπεγίρίο5 ψιοί ἀγαθοα ροϑδι, ἔτυμα δ) ρον α. ἡ1Π1|6 αἷΐ, το ἢ0- 
πιθρ ἀκα πη ροηπιαοίαο, ψμοι ἀνδρὶ μάχεται. ἤος Ζρηρὶ ψιιῖς μοίοϑί 
ἐμ! ]] σοῦ υἱροὸ αὐἰνογϑαηι 51] 676 ---- Ὁ 
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050 
αἱμύλη 

Απορά, ΒΟΚΙ. ρ. 868, 8: αἵμύλος ---- Εὐριπίδης δὲ καὶ αἰμύλη εἶπε 
ϑηλυκῶς. Τίοιη ΑΘβοι. Ῥγοι. 906: αἱμύλας δὲ μηχανάς. 

1051 
ἀμβλυωπός 

ῬΟΙΠχ 3, 51: ἀμβλυωπία. ἀφ᾽ ἧς ἀμβλυωπός παρ Εὐριπίδῃ. Δ 
ἀμβλῶπες Ιορϑηάτπμηι Ὁ Π]ι05. 787: ἀμβλῶπες αὐγαί. 

1082 
ἀπάγου 

Αποοά. ΒΟΚΚ. ρΡ. 414, 15: ἀπάγου᾽ ἀντὶ τοῦ πρὸς σαυτὸν ἄπαγε. 
Εὐριπίδης. Ἐξαάριη Θυΐάδο ν, ἀπάγου οἱ (ομι. Εὐριπίδης) Ζομ. Ἰμ6χ. 
Ρ. 288. 

1083 
ἐμβριμώμενος 

Είστη. απά. Ρ. 188, 237: ἐμβριμώμενος ἐπιτιμῶν -- κεῖται δὲ ἡ 
λέξις ἐν τῷ Εὐριπίδῃ. ΤῊΝ αἰχὶς ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυχτῆρσιν 
ἐμβριμωμένας δορί. 461. 

᾿ 1084 
εὐπαιδευσία 

ῬΟΙΠχ 9, 161: καὶ ἡ παρ᾽ Εὐριπίδῃ εὐπαιδευσία. 

10δὃ 
ϑυστάς 

ὅ9}0]. , ἌΘΒΟΡΥΙ. δορί, 269: ϑυστάδος] τῆς παρὰ ταῖς ϑυσίαις γι- 
νομένης. ἀφ᾽ ἧς ἐνίοτε καὶ ἡ Βάκχη. σημαίνει γὰρ καὶ τοῦτο καὶ τὴν 
καϑαρὰν ἐσθῆτα. ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ. 

1056 
λῇς 

Εΐσηι. ΜΙ. Ρ. 864, 33: ὅϑεν καὶ τὸ λῇς ἀντὶ τοῦ ϑέλεις μετὰ τοῦ 1] 
Εὐριπίδης. Ἠδτδο]. 168 πᾶς ἔουιηδμι γοϑε θη άδιη ραίαν! 5.9 811- 
σϑε, οὗ {τὸ 

1057 
Ξάνϑιος 

ΊΘΡΗ. Βγξ. Υ. Ξάνϑος Ῥ. 480, 18: ἔστι καὶ Ξάνϑος πόλις ἐν “έσβῳ" 
ὃ πολίτης Ξάνϑιος, ὡς Εὐριπίδης: 

1088 
ξενοφόνον 

ῬΟΙΠχ 8, ὅ8: ξεναπάτην δὲ Εὐριπίδης εἴρηκε ({ν". 669) καὶ ξενο- 
φόνον. Ἐογίαβδο 165. ξενοφονεῖν. αποά οχίας Τρ0]ι. δ. 1091. 

1059 
3 ’ 

ἑπροξένει 



ἤλῷ ΕΥ̓ ΕΙΡΙΌΙΝ 

᾿Αποοᾶ. Ῥανῖδβ. ν0]. 4 ρΡ. 114, 12: λέγουσι δὲ χαὶ ἐγγύησε καὶ κατ- 
εγγύησε. καὶ Εὐριπίδης ἐπροξένει, καὶ ᾿Αφριστοφάνης. 

1090 
ῥαχίξειν 

Ῥμοί. Τιοχ. Ρ. 482,1: δακχίξειν᾽ τὸ διαιρεῖν τὰ μέρη τῆς ῥάχεως. 
ἤτοι διακόπτειν. ὡς φησὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ. Ἐαάοτι Αποοά. Βδοθτη. νοὶ]. 
1 Ῥ.. 807, 96 ὯἸ: δαχχίξων 64.) οἱ Απϑοά. Ῥαγίβ. 4 ρ. 174, 231 (Ὁ ] 
δια ἐξξινν. ΘΙ ΠΏ] ΟΣ Οὐ ἴῃ, Απροα. ῬΑΥΙ5. γ0]. 4 Ρ. 199, 81 οἱ 
συπάδ8: δαχίξειν: τὸ διαιρεῖν τὰ μέρη τῆς δάχεως. ἤτοι διακόπτειν, 
ὡς φησὶν Εὐριπίδης. 

1091 
χνοῦν 

Αμπρδοα. Βδομηι. νοὶ]. 1}. 418,34: χνοῦν" τὸ λεπτὸν τοῦ ἀχύρου. 
Εὐριπίδης δὲ ϑηλυκῶς τὴν χνοῦν. 

ΒΒΑΟΜΕΝΤΑ ὈΥΒΙΑ ἘΤ ΡΥΕΙΑ 

1092 

ἄρχεσϑαι χρεὼν 
κακοὺς ὑπ᾽ ἐσθλῶν καὶ κλύειν τῶν κρεισσόνων. 

ίο. Τ]ον. 44, Ι: Εὐριπίδου {Ἐς ὙγΙηο. , Ἰοιηπηδ, ΟΠ]. ΑΜΥ]μα.). 
“ἄρχεσϑαι ---- κρεσσόνων᾽". γ5. 2 κρεσσόνων Ηρεῖ, κρεισσόνων 16 Κ. 
γΓροΐθ, ἀπτηιηοο Τπυ!ρ 1415 δἷὉ Ἰοου8. 

1093 
νῦν εὐσέληνον φέγγος ἡ διφρήλατος 

ΑὙΡΊμΗ. ταν. ΤΠπ65.: πρόλογοι δὲ διττοὶ φέρονται (ἃ ἘυυρΙ 185 
ἘΔΠ650). ὁ γοῦν “ικαίαρχος ἰσμαψωμ: 1001) ἐχτιϑεὶς τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ 
Ῥήσου γράφει κατὰ λέξιν οὕτως “γὺν --- διφρήλατος᾽. ἐν ἐνίοις δὲ 
τῶν ἀντιγράφων ἕτερός τις φέρεται πρόλογος πεζὸς πάνυ καὶ οὐ πρέ- 
πῶν , Εὐριπίδῃ" καὶ τάχα ἄν τινὲς τῶν ὑποκριτῶν διεσκευακότες εἶεν 
αὐτόν. ἔχει δὲ οὕτως “ ὦ τοῦ --- ἐκτετριμμένην᾽ ([ι. 1094). 

1094 
ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς ἄλκιμον τέκος 
Παλλάς, παρῶμεν. οὐκ ἐχρῆν ἡμᾶς ἔτι 
μέλλειν ᾿“χαιῶν ὠφελεῖν στρατεύματα. 
νῦν γὰρ κακῶς πράσσουσιν ἐν μάχῃ δορὸς 
λόγχῃ βιαίως ἽἍχτορος στροβούμενοι. ὃ 
ἐμοὶ γὰρ οὐδὲν ἔστιν ἀλγέων ἄκος. 
ἐξ οὐτ᾽ ἔχριυνε Κύπριν ᾿4λέξανδρος ϑεὰν 

κάλλει προήκειν τῆς ἐμῆς εὐμορφίας 
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καὶ σῆς, ᾿ϑάνα, φιλτάτης ἐμοὶ ϑεῶν, 
εἰ μὴ κατασχαφεῖσαν ὄψομαι πόλιν 10 
Πριάμου βίᾳ πρόρριξον ἐκτετριμμένην. 

Αὐρῦηι. ἔδπιν. Β]165.. νἱάο ἔν 1098. γ5.1 τέκος οἴη. ΔΑ. νβ8. 8 στρα- 
τευμα Α,, στρατεύματι 1181]. νΒ. 4 μάχῃ] μακρὴ Α, μακρῷ Ἠδνῃ. νϑ. 
8 βιαία γο] βιαίας Ἰἴθνι, βιαίως τρλδία υϑ γ5. 6 οὐχ ἔνεστι ΑἸ ἀνη., 
ου ̓ δέν. ἐστιν ὁδί ρου. βάρβαρος ΛΉΔνι. ̓ ἄλγιον βάρος ἴοτο ΘΘΙΟΥ, ἀλ.- 
γέων͵ ἄκος Κιτομ πο ῆϊβ. νβ8. 7 ἐξ οὐ γ᾽] ἐξ ὅτ᾽ ΑΉνα., ἐξ ὥτ᾽ ἨΝε., 
ἐξ οὗτ᾽ ΒΟΥΙΡΒΙ. γ8. 8 προσήκειν ΠΟΣῚ, προήκειν γα ]οκ. ν9.9 ᾿Ἀϑηνά 
1 νὶ, ᾿“ϑάνα Ὑα]οῖς. φίλα γ᾽ Α, ἈΓΡΡΟΣ, ὁρίουϊ, φελτάτης Ά]0Κ. 
γ8. 1 βίᾳ οτὰ. ΔΑ. 

1095 
- ἀγοραῖος νοῦς 

Απροά. Βοκκ. ρ. 839, 10: ἀγοραῖος νοῦς" “Ὁ πᾶνυ εὐτελὴς καὶ 
συρφετώδης οὐδὲ πεφροντισμένος᾽ οὗ γὰρ ἀγοραῖοι ἄνϑρωποι ἀμαϑεῖς 
καὶ ἀπαίδευτοι. οὕτως Εὐριπίδης. Ῥοίϊι5 οὕτως ᾿Δριστοφάνης (Οοπι. 
γ0]. 3 Ρ. 1142) ἀϊοθηάπηι {π|586 βαβριοαίαν Μη ΘΚ 5. 

1096 

ϑράσει μὲν οὐδεὶς οὐδέπω, πόνῳ δὲ καὶ γενναιότητι 
καὶ ἐπιεικείᾳ ἀρετὴν ἐπεκτήσατο. 

ΑΠΟΉΣΤΑΙΒ Απροᾷ. Οχοη. νο]. 4 ῥ. 354, 19: Εὐριπίδου. “ ϑράσει -- 
ἐπεχτήσατο". ΤΠ ΘοοΥίο Ἰοσαμι ἐδ αϊ ΑὐβθηΐαΒ Ρ. 458, 17, 564 1ΌῚ1 
Ρτὸ Θεοχρέτου 165. Θεοχτίστου. οἵ. ᾿ΓΠΘΟΟΥΙΒ511 5οηΐ. ἴῃ ΟΥΘ ΠῚ Οραβο. 
βϑῃΐ. νο]. 1 Ρ. 404..{. Ῥυΐπηα νϑυθα οὑπὶ ΠῸΠΊΘΥΠὶ ᾿ἰδηη ὈΙοθτη το ογδηΐ, 
ὁθίοσ Θἰ άθιη ἸΘΡῚ ψυϊάδῃι ἈΒ Ἴη Χουτιηῦ, αὐ ΜαΒρτανἰὰ8 ΡΙΟΡΟΏΘΗΒ: 
ϑράσει μὲν οὐδεὶς οὐδέπω. πόνῳ δὲ καὶ | γενναιότητι κἀπιεικείᾳ τρό- 
πὼν | ἀρετὴν ἐπεκτήσαντο μυρίοι βροτῶν. 5.64 ἴρ58 νοΥθα τηϊηἶτη6 
Ἐπ ρΡΙάθ8 βαηί. 

1097 
ς ᾿ "ὦ Η ῃ ΓΨ: δ , 
ηδονὴη ΚανΈαχον ἔστι καὶ παντὰ δὲ ἡδονης γίνεται. 

Απροοα. Οχοη. νοὶ]. 4 ΈΡ. 816, 16: λιγυρῶς δὲ οὐ λέγω ἡδέως κατὰ 
τὸν Εὐριπίδην " ἡδονὴ --- γίνεται . ἀλλὰ λιγὺ τὸ ὀξύ. δομμοι ἀρυνίητια 
Οοαῃΐ. οὐἶξ. Ρ. 110 ργοροβαῖξ: ἡδονὴ δὲ πανταχοῦ ᾽στι πάντα καὶ δὲ ἧδο- 
νῆς ] γίγνεται. τὴ] οὈβουχσιη οδὲ απἰᾷ νοῦρὰα ἡδονὴ --- γένεται 
᾿οο Ιοοο 5101 ν δ] !τηΐ, 

1098 

Οφουρίαβ. ΚΑ ΠΟΘΙ] ΟἸΠΙΡΟΠΟρΥ. Ρ. 388,6: Εὐριπίδης δὲ τὸν ἴ24τ- 
λαντὰ ὅρος εἶναι φησὶν ὑπερνεφές. Οβιπαϑ Ηΐθγοβ. ἴῃ ατορ. Ναζ. 
411 ὅΡ161}. γ0]. 3 Ρ. 162: Εὐριπίδης δὲ ὁ τραγικὸς ὄρος ὑπερνέφε- 
λον ἔφησε τὸν ἴάτλαντα. Ἐογία5θ56 τοβρίοῖ σι Ἐλαν, Τοη. 1. 

1099 

κακᾶν βίων διαγωγήν 
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Οτορου! ον. οοάοχ Ῥανῖβ. 3678 Θά. ϑδομδθί. Ρ. 226: γενικὸς τῶν 
πληϑυντικῶν τὰς εἰς “ὸν ληγούσας διὰ τοῦ ἽΝ πφοφέρουσιν οὗ 4ω- 
οιεῖς, μουσᾶν λέγοντες ἀντὶ τοῦ μουσῶν. ὡς καὶ Σοφοκλῆς ἐ ἐν Αἴαντι 
ἁλιαδᾶν.. καὶ Εὐριπίδης ᾿καχᾶν βίων διαγωγήν". ἀντὶ τοῦ ἁλιαδῶν 
χαὶ κακῶν βίων. Βορβοοίθαμ ἁλιαδᾶν Ἰορτταν ΑἹ. 880, 46 Ἐπ ὶρὶ 46 
4π86 ἰγδαπιηΐαν δας Ποία βαπύ δαΐ ρυανῖζου οουταρίδ. 

1100 

Τιαοϊανεϊτπι5 Τηϑ.10. δ, 156, 11: πδῴιιθ δγὔι [αἴδα 65, {{1{πδ5οηίοηία χιίας 
αρια Ππρρίαθηι ξογίι7" ἦγ ιις ἠιοάμην ἡ ψίαθ Πΐς ηλαΐα ριίαγίιγ", ἤαθο 
διειηΐ ἴηι σαοῖο δοπα΄. ἘχαΥΙΡΙ 415. ποτ Θὴ. Π]Π1 σαθρθούαχῃ οί. 

1101 

Μδραν. 6, 88: ὀχληρὸς δὲ ξένος ὄψιος μολών" αὕτη Εὐριπίδου 
ἐστίν. Τιϑαϊθο εῖπα σΟμΪΟΙς τϑϑρῖοὶ Εππν. ΑἸο, 5640: λυπουμένοις ὀχλη- 
ρός, εἰ μόλοι ξένος. 

1102 

ΟἸγιρ]οά. ἴῃ ΡΙαΐί, ΑἸΟΙΡ. Ρ. 46 56.: οὗτος, (δα Ξέρξης) γὰρ οὐ 
μόνον κατὰ ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς φύσεως αὐτῆς καὶ τῶν 
στοιχείων ἔπῃρετο καὶ ὡς φησὶν Εὐριπίδης, ὅτι ϑάλατταν μὲν ἐπέξευξε. 
ΑΘΒΟΒΥ Ἰοοῦη ῬοΥ5. 72 ΟἸγιηρίοάουιβ ϑρθοίαθβο νἀ οίαν. Οονίο 
πο ἀθθο δύ οχ ἢ. 1. ὁοπ πα] ἘΣ: ]Ρ1415. 6556. ὑππηϑίτοβ ἃ Ρ]αΐ. ΝΥ. 
Ρ- 10 1 ἐπδαϊΐοϑ. 

1108 

ΟἸγιηροά. ἴῃ ῬΙαί, ΑἸοΙΡ. ρῃ. Ρ. 166 54.: ἀλλὰ καὶ φιλογυμνα- 
στίαν ἤσκουν παρὰ τὸν Εὐρώταν κοινῶς ἀνδρες καὶ γυμναζόμενοι (!. 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες γυμναζόμενοι). Ῥοδρίοὶ νἱἀοῖαν Τὰν. Απᾶν. 
595 546. 

1104 

Ταϊαί. αι, ΠΟΘ. 6, 168 Ρ. 171 οα. Τὐμπάθηθ τ. : οὐ οιμμηνοϊαΐ κἰηιῦγ 
6( πος ροοίεο, κί Τιγῖρι05 “ὁ γϑοθη, ορογδῦ. ΓΊγρίι5 (ΑΘ. 4, 386) 
“ Θπιμνιι8 εγηϑνα ἰοΟῖδ ἀ(ἰ670., «ἰαὐὴδ Ἰηιργοῦ ροθπαβ᾽. Τιούσμι ΘΟ ρύαπη 
Πο0η ΘΧΡΘαΪο. 

110 
Απηοοά. ΒοκΙκ. Ρ. 838, 14: ἄγλαι" ὄμμα. Εὐριπίδης. Τιοσαρ πη δηΪ- 

ἔοβίο ουτιρέμ: Ἰορδπᾶμπι νΊ οὔτ ἀγλάισμα, ααὸ γψοθδθι]0 5 ΡΒ 
α{1ππι: ΕλανἸρΡΊ 65 ; Ἰπ ορυ οὐδἐ! Ομ Θ η ΟἹ  βϑᾶτη Π6 Το γΘ, οἵ, οἰπβάθιῃ 
Ἰοχίοὶ Ρ. 328, 81 οἱ ῥ. 862, 29. 

᾿ 1100 
ἀλίαστον 

Αῃοοά, ἸθοΙς, Ρ. 888, 8: ἀλίαστον" τὸ μάταιον. Εὐριπίδης. ἔστι 
δὲ τὸ ἀνέγκλητον. ὃ οὐκ ἔστι φύλαξασϑαι. κατὰ ἀπόφασιν. Ἰαΐονρτο- 
(αἰϊο δι ἱπορία δαί Οουταρίδ; ῬΥοὸ ἀνέγκλητον ΓΘ α θα" ἀνέγκλιτον 
γ0] ἀνέκκλιτον., αυἱὰ εἰ: τὸ μάταιον ἴσιογο. Εογίαβθο γϑϑριοἴταν Τ αν, 
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1160. 85: κοὔποτ᾽ ἐμὼ φρὴν ὧδ᾽ ἀλίαστος (φομπίοοὶ ἀλίαστον) φρίσσει 
ταρβεῖ. 

1107 
ἀλλήλων 

Αποοά, ΒΌΚΚ. μ. 878, ι8: ἀλλήλων ἀντὶ τοῦ ἑαυτῶν. οὕτως Τύρι.- 

πίδης. Παάοιη ϑαἰάας ν. ἀλλήλων οὐ ῬΊΗΠ ΘΙ. Οβδηηὶ Ρ- 19. Ο"δου- 
ν ΟΠ ΘΙ Ῥ ΟΥ̓  ΟΥΒ8 ΠῚ του ο Ἰοὺ ουαγάγ. 

1108 
βάσκανος 

Είγη. Μ. ρῥ. 190, 238: βάσκανος --- ὁ φϑονερὸς καὶ βλαβερός. οὔ- 
τως “Τριστοφάνης. [οὕτως Εὐριπίδης Φερεκράτης δὲ ἐπὶ τοῦ λυπη- 
ροῦ. οῦρα οὕτως Εὐριπίδης οὐχ. οοάοχ οΒ5. » Τϑοίο ΟΡ ΙμοΥ. 

1109 
ἔρρ᾽ ἰών 

Ῥμοί. [,6χ. Ρ- ἀφ, 14: ἔρριον᾽ εἰς φϑοράν. Εὐριπίδης. Οὐ Ηεο- 
500}. 1 Ρ- 1446: ἔρριον᾽ εἰς φϑόρον. εἰς ὄλεϑρον. Ῥτο ἔρριον ν. ἃ. 
ΑἸρΡΊα5 οἷ. ἔρρ᾽ αἰϑέριον ὁχ Ἐπιι. Απάγ. 880, ΡΥ Δ ΌΠἾπ5 ἔρρ᾽ ἐών εἰ. 
ΜοΙμοΚιπ5. 

1110 
ξύγαστρον 

Ῥμοί. 1μ6χ. Ρ. δ4, 12: ξύγαστρον᾽ κιβωτός, κυρίως δὲ ἡ ξυλίνη 
σορός. παρὰ τὸ ἐξυγῶσϑαι. οὕτως Εὐριπίδης. Ἐογίαββθ συ ϑρ  οἴξαν 
Τλπι. Ιοη. 89, ἀθὶ ργὸ αὐτῷ σὺν ἄγγει ρτοροδαΐ αὐτῷ ζυγάστρῳ. Ἐο- 
ἀθηὴ ΠΟΙΏΪΏ6 τιϑῖι8 δὲ ΒΌΡΉ. ΤΎΔΟΙ. 692, 

1Ὲ1} 
κρυπταί 

Αὐ. ἜΠοβιη. 600: κρυπτὸς ἐγκαϑήμενος. Ὁ 5.60]. : ἀντὲ τοῦ κε- 
κρυμμένος. καλοῦνται μὲν γὰρ καὶ κρύπται (πρύπτειαι γ6] Ροΐϊι5 
κρυπτεῖαι ΒουμμαΡαγΥ) παρὰ Πλάτωνι τῷ φιλοσόφῳ καὶ παρ ̓ Εὐριπίδῃ 
καὶ ἐν ταῖς τῶν “ακεδαιμονίων πολιτείαις. καὶ ἐν Θάσῳ ἀρχή τις 
κρύπτεται (αρυπτεῖαι ἘΥΤΖΒομῖπι5, κρυπτευταί ΒογΏ}.). Ἐπτιν ἰρ! ας ΠΘΗ- 
{10 ἴδῃ Τ᾽ 1 ἀοΥῆο βυιβρθοία ἐαϊ; βογέαθβϑ Ιορϑπάτπμ καὶ παρ᾽ ᾿ἄριστο. 
τέλει ἐν ταῖς τῶν “ακ. π., οἵ. ΜΑΙ ΕὙάρτα. Ηϊβί. νο]. 3 ρ. 1929. 

1112 
περιδῦσαι 

ῬοΠαχ, 7, 44: ἀπυδῦσαι καὶ ἀπολωπίσαι. ὡς Σοφοκλῆς. καὶ περι- 
λωπίσαι, ὅπερ Ὑπερίδης (Εὐριπίδης ΟἽ περιδῦσαι εἴρηκεν. 

1118 

πο Το χον. 45Ε} οδ περισο" περιφέρειν. Εὐριπίδης. Τιοοὶ 
τηθ 614 ᾿ποογίαᾶ; ἐοπαρία θδτη περισσὰ φρονεῖν. Εὐριπίδης (ἔν. 916, 3). 

1114 

5601. ῬΏ]ΟΡ. ΤΎΔ]1. Μίγαθ. ο. 8 Ρ. 48 ΕὙδῃζ.: μεταξὺ Σουσια- 



"29 ΕΥΕΙΡΙΘΙΒ 

νῆς καὶ Βακτριανὴς τόπος ἔστι Καταστίγωνα ; ὅπερ “Ἑλληνιστὶ νῆσον 
δηλοῖ. ἐνταῦϑα δὲ ἵπποι διάφοροι, γίνονται" εἰσὶ δὲ πᾶσαι ξανϑαί. ὁ 
δὲ Εὐριπίδης πρὸς τῇ ἐρυϑοᾷ ϑαλάσσῃ τὴν Νησαῖαν φησὶν εἶναι. Ἐπι- 
ΥἹρΊ 15. τη ΘΗ ΟΠ ΘΙ] αα Ῥϊοἴγοπὶ ΤΟΙΟΥΥῚ ἰπι5 10 γυροῦ ΤΠΘΌ. Ῥαγδα. 
Ρ. 876 ς01]. ὅ'α]4. ν. ἵππος Νισαῖος, οαϊπ5 Ρ]οβθδθ Τπ]δπιτὴ στη Β6Π0- 
11ο 8}1αἴο ἔθγθ ὀοηϑϑηξ, Ροβί διάφοροι γίνονται ἀπΐθιῃ, μδθὸ δχίδηί: 
οἵ δὲ ἀπὸ ἐρυϑρᾶς ϑαλασσης" εἶναι δὲ ξανϑας πάσας. ὃ δὲ Ἡρόδοτος 
τῆς Μηδίας εἶναι τὸν τόπον Νίσαιον. ὃ δὲ Πολέμων κακῶς φησὶ λευ- 
κὸν ἵππον Νισαῖον. ἐν δὲ Δίκτυι Ὀρφεὺς λέγει" ἡ Νίσα τόπος ἐστὶν ἐν 
ἐρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ. Ἐοτίαθ86 Εαγὶρι 65. αἰχιῦ Νησαίας ἵππους (ΠἸᾶπο 
ΘΏΪΠῚ ΘΟ] οβθδπὶ Ργυδοθηΐ ῬΒοίϊαΒ Τδχ. Ρῥ. 399,9 οἱ Ἡοθυ 8 9 Ρ. 
679), ογίαββθ ὁ δὲ Εὐριπίδης ΘΟΥΤΟΥῚ ἀοαροίαν οἷνθ ΤΟΥ ΔΥἸΟΥ ΤΩ Β1γ 6 
διοἴοΥ]8. 

111 

ϑεὸν δὲ ποῖον. εἶπέ μοι. νοητέον: 
τὸν πάνϑ' δον κτι καὐτὸν οὐχ μα φονη 

ΟἸδα. ΑἸοχ. Ῥχοίνγ. ρ. 89: " ϑεὸν --- ὁρώμενον᾽. Εὐριπίδης λέγει. 
ἘΣοϑάθιη νουββ ΡΠ] ΘμΊΟΩΙ ἐγ θα1 Ταδίϊηπ5 Ν. νο]. 1 Ρ. 114. ΟΠ ΠΥ ἸΘΌ ΔΩ 
ΒΟΙΏΪηἾ5. 6586 τϑοῖθ ᾿πάϊοαύ ΝΜ οἰ μκῖπιθ. νβ. 1 ποῖον εἰπέ μοι] εἶπέ μοι 
ποῖον Ταβεϊπηϊ οοὔ. Ατρ. νοητέον ΟἼοιη., νομιστέον Τυβί. ν5. 3 καὐτὸν] 
αὐτὸν δὲ Ταβίϊηϊ οοᾶ. Ατρ.. 

1110 
-»" 9,Ξ ΗΝ - ’, ᾿ χὰ 

σοῖος ὃ αν οἶκος τεχτόνῶν πλασϑεὶς ὑπὸ 
Ἁ -»" , -»" 

δέμας τὸ ϑεῖον περιβαλοι τοίχων πτυχαῖς ; 
ς Ψ 

ΟἸοπθὴ5. ΑἸΟΧ. βίσομα. Υ ρ. 691: παγκάλως τοίνυν ὁ Ευριπίδης 
συνάδει τούτοις γράφων ἣ ποῖος --- πτυχαῖς; ΟΠ Ἰδυϊδ! ροοίαθ μᾶθο 
ο5856 ΒΌΒΡΙΘΟΥ,, ΠῸη ΕλαΡ16415. 

1117 

ἙἘΡΜΗΣ. Δόμοι μὲν οἵδ᾽ εὔπυργά τ᾽ ἐρύματα χϑονὸς 
οὐκ ἐν πολυχρύσοισιν ἤσκηται χλιδαῖς" 
ἀρχὴν δὲ τῶνδε καὶ ϑεῶν ἱδρύματα 
᾿“κρίσιος εἴληχεν, τύραννος τῆσδε γῆς" 
“Ἕλλησι δ᾽ ργος ἡ πόλις κικλήσκεται. 
οὗτος δ᾽ ἔρωτι παιδὸς ἄρσενος σχεϑεὶς 
Πυϑῶδ᾽ ἀφῖκτο, καὶ λέγει Φοίβῳ τάδε" 
πῶς ἂν γένοιτο σπέρμα παιδὸς ἐν δόμῳ Ἶ 
τίνος ϑεῶν βροτῶν τὲ πρευμενοῦς τυχών; 
κεῖνος δὲ δυσξύμβλητον ἐξήνεγκ᾽ πα" 10 
ἔσται μὲν ἔσται παιδὸς ἄρσενος τόκος 
οὐκ ἐξ ἐκείνου" πρῶτα γὰρ ϑῆλυν σπορὰν 
φῦσαι δεήσει. κατά πως κείνη ποτὲ 
εὐνὴν κρυφαίαν γνοῦσα καὶ μὴ γνοῦσα δὴ 
ὑπόπτερον λέοντα τέξεται πατρί. 1 

οι 



ΧΟΡΟΣ, 

ΕΝΛΟΜΕΝΤΑ ὈΥΒΙῚΛ ΕἸ ΡΥΕΙΔ 

ὃς τῆσδέ τ᾽ ᾿ ἄρξει χἁτέρας πολλῆς χϑονός. 
τοιαῦτ ἀκούσας “οξίου μαντεύματα 
γάμων ἀπείχεϑ᾽ " ὅμως δέ γε τίκτει λαϑῶν., 
πρὸς τοῦ παρόντος ἱμέρου νικώμενος. 
Δανάην δέ πως ὠνόμασε τήνδ᾽, οϑούνεκα 
πολὺς παρῆλϑεν εἰς γονὴν παίδων χρόνος. 
ἐν παρϑενῶσι δ᾽ εὐϑὺς οἷς ἐδείματο 
δίδωσιν ᾿Δργείαισιν ἔμφρουρον κόραις. 
εἰς ἀνδρὸς ὄψιν εὐλαβούμενος μολεῖν. 
εἶθ᾽ ὡς ὁ μακρὸς ηὔξανεν ταύτην χρόνος. 
καὶ κάλλος εἶχεν ἔξοχον καϑ' Ἑλλάδα. 
φίλτροις ἀφύκτοις Ζεὺς κατασχεϑεὶς πατὴρ 
εὐνῇ συνελϑεῖν λάϑρα πῶς ἠβούλετο. 
σαφῶς δὲ πείϑειν οὐκ ἔχων. εἰς μηχανὴν 
τοιάν δ᾽ ἐχώρησ᾽ Ἢ ὡς ἄπυρος χρυσὸς γεγώς, 
ποϑεινὸν εἰδὼς κτῆμα τοῦτο τοῖς βροτοῖς 
διὰ “στέγους δεύσειεν ἐν χερσὶν κύρης. 
ἡ δ᾽ ἀγνοοῦσα τὸν κεκρυμμένον δόλον 
κόλποισι τὸν ϑεὸν εἰσρέοντ᾽ ἐδέξατο. 
χρόνῳ δ᾽ ἑαυτὴν ὡς κατεῖδ᾽ ἐγκύμονα. 
εἰς ϑαῦμ᾽ ἐσήει κἀξεπέπληκτο σφοδρῶς. 
ὡς εἰς τόδ᾽ ἢλϑε μέμψιν εὐλαβουμένη. 
φυγῇ δὲ λάϑρα τῆσδε γῆς “δρμωμένην 
μαϑὼν πατήρ νιν. ἐγκατάκλειστον δόμοις 
ἔργει χολωϑεὶς καὶ σκότῳ κρύψας ἔχει. 

τάλη ϑὲς ὄψει πφοσκοπούμενος μαϑεῖν᾽ 
κἂν ταῦτ᾽ ,ἀληϑῆὴ καὶ σαφῶς ἔχοντ᾽ ἴδη. 
ἔγνωκεν ἄμφω ποντίους ἀφιέναι. 
τὴν παῖδα καὶ τὸ τεχϑέν. ὧν δέ γ᾽ ἐστάλην... 
μὺ ΐϑους Δανάῃ τούσδ᾽ εὐπροσηγόρους ἄγων 
ἐκ Διός. ἀφίξομαι τάχιστα σημανῶν. 
ὑπηρέτην γὰρ ὄντα τἀπεσταλμένα. 
πράσσειν προϑύμως. ὅστις ἂν γ᾽ ἢ νουνεχής. 
τίς ὁ καινοτρόπος οὗτος μῦϑος 
κατ᾽ ἐμὰν ἡκεν ἀκουᾶν; 
ἔνϑ᾽ ἀσπερχὲς μενξαίνουσα 
τοῖσδε δώμασι, κοιράνου “ἀμφίδοξος πελάζξω. 
τίς δεσπότιν ἐμὴν “4ανάην 
βάξις ἐ ἔχει. κατὰ πτόλιν: 
ἣν μήποτ᾽ ὥφελ᾽ εἰς ὦτα φέρειν 
ὃ πρῶτος τάδε φράσαι τολμήσας. 
ὡς ἐγκύμων εἴληπται χρανϑεῖσ᾽ ἄλεκτρος 
ἀνδρός" πατὴρ δέ μιν κλήσας 
ἐν παρϑενῶσι σφραγῖσι δέμας φυλάσσει. 
ταῦ," ἐτήτυμα μαϑεῖν ϑέλω." 

20 

30 

60 

ὅδε 



ΕΥΕΙΡΙΟῚΒ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ὈΥΒΙΑ ἘΤ ΚΡΥΕΙΑ σι ὧι -- 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τύραννον χϑονὸς τῆσδ᾽ 
᾿Δργείας ᾿Ακρίσιον πρὸ δόμων στείχοντα. 
ὀργῇ βαρύς. ὡς δόξαι. κέαρ. 

ἈΚΡΙΣΊΟΣ. σὺ δ᾽ εἰ κατ οἴκους εὐνοῶν ἐτύγχανες - 

οὐκ ἂν ποτ᾽ ἤλϑες εἰς τόδε ϑράσους.. θῦ 
ΔΜ οΥβαι5 ἰδίοβ απὸ5 ΒγΖδηύίίηδθ δϑίδς ἐγ] θυ 6 ἤθη. ἢπιηὸ ἀπθ1ἰαί, 

Βουγ αν οοάθχ Ρδ]δέϊητιβ 287, ἀ 01 Βα ὈΙΘΟΌΙ σαμὶ ΤΡ Ισθαϊαθ ΑἸ] ΘΩΗΒΙ, 
οπΠπ5. ΟἸαβα]α οἰ βάθη ἔθ δῦ ρυϑί!. Ῥυπηστη 6141 ἃ. 1597 Η. 
ΟΠ 6] 1 ητπ|5, απο Ῥδγτ δου αίθ ΤθῚὴ 6ρ 1556 ἀοοθὺ ΔΡοΟρΥ ΡΒ 
ἃ Οπβίανο ΥΥ̓ οἸἤο ἔδούιπμη. Τρ518. νϑυβὶθιι5 Ῥυ δου Ἵ ΕἸ τπι ΔΘ τ Θη 1 
οὐ ῬΘΥΒΟΠ ΔΎ ηἀ6χ, απ86 ἢ. 1. Βα πη ρῸ, απο ηη 5πηὖ απ ΘΠΟΙΟΥῚ 
ΘΟΥΤΙΠῚ Θ᾽ ΘΠ ΤΙ] ΤῊ Ταπᾶθη ἰθούδιῃ [π1586 Β:Β 1 Οθηΐαν. 

Ὑπόϑεσις. “κρίσιος Ἴργους ὧν βασιλεὺς κατὰ χρησμὸν δή τινα τὴν 
παῖδα Δανάην κατάκλειστον ἐν τοῖς παρϑενῶσιν ἐφύλαττε καλλίστην 
οὐσαν᾽ ἧς ἐρασϑεὶς ὁ Ζεὺς ἐπεὶ οὐκ εἶχεν ὅπως μιχϑείη αὐτῇ; χρυσὸς 
γενόμενος καὶ δυεὶς διὰ τοῦ στέγους εἰς τὸν κόλπον τῆς παρϑένου, 
ἐγκύμονα ἐποίησεν. ἐξήκοντος δὲ τοῦ χρόνου βρέφος τὸν Περσέα ἀπέ- 
τεχε. τοῦτο μαϑὼν ᾿Ακρίσιος εἰς κιβωτὸν ἀμφοτέρους. τήν τε μητέρα 
καὶ τὸ βρέφος. ἐνέβαλε καὶ κελεύει ῥίπτειν κατὰ τῆς ϑαλασσης. ἰδοῦσαι 
δὲ ταῦϑ᾽ αἵ «Νηρηίδες καὶ κατελεήσασαι τὸ γεγονὸς ἐμβάλλουσι τὴν (τὸν 
604.) κιβωτὸν εἰς δίκτυα Σεριφίων ἁλιέων. κἀντεῦϑεν περιεσώϑη ἤ τε 
μήτηρ, καὶ τὸ βρέφος. ὅπερ ἀνδρωϑὲν Πραα Σ ὠνομάσϑη. 

Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα. Ἑ)Ἥ μῆς. Δανάη. τροφός. ᾿Ακρίσιος. 
ἄγγελος. χορός. ᾿4ϑηνὰ. 

γ5. 4 εἴληχεν) εἴληχ᾽ ὧν Μυβρτανῖιβ, νΆ. 9 τυχών] ἔονί. τύχω 165. 
οαπη Βοίϊϊο. νϑ. 1ὅ ὑπόπετρον. οοα., ὑπόπτερον Βομί]οῖπι5. νρ. 16 
τῆσδέ γ᾽ ἄρξει οοἄ., τῆσδέ τ᾿ ἄρξει Με. ϑατέρας οοά., χάτέρας 
Ἠ δ ῖπ8. γ8. 17 οἵ. Αδϑοι. Ῥγοιη. 669: τοιοῖσδε πεισϑεὶς “οξίου 
μαντεύμασιν. ν5. 18 ὅμως δέγε οοἄ,, ὁ δέ γ᾽ ὅμως οἷ. Οτιθι. ὙΥ οἸ Πα. 
ν5. 19 ὁοχ βορ!ι. ἔν. 847, 4 4 χοροεϊξαδ. ν5. 30 Ζαναὴν οἱ ὅϑ᾽ οὔνεκα 
οοἄ, δέ πως] δὲ παῖδ᾽ οϊονοπαῆληθ, γΒ: 98 λάϑρα πῶς] λαϑρίως Μα- 
ΘΡΑΥ 8. γΆ. 8] τοῦτο χτῆμα οοἄ., κτῆμα τοῦτο Μα({Π. νβ. 88 αὖ μὴ 
γνοῦσα οοά. ,, ἀγνοοῦσα ἨἩδίμῖπ5. γ5. 86 σαφῶς ὁοά., σφοδρῶς Ῥίου- 
50η. Υγ8. 38 ὁρμωμένης ὁοά. , ὁρμωμένην Βδυ ΘΒ ἴ85. ν5.. 40 ὀργῇ οοά., 
ἔργει ΒΟΡΙΡΒ1. ν5. 42 “καὐτὰς τἀληϑῆ ὁοά,, κἂν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ Ἅαθρτ, 
γ5. 41 γὰρ ὄντα] χρεών γεῦ ν5. 48 πράσσων ὁοοχ βοοπηάτπῃ ΥΥ̓ οἹ Γ- 
ἤππη. ν5. ὅ8 δέσποτιν ὁο4, ν5. 60 εἰ ταῦτ᾽ 5ου!θοπ πη νἹ ἀϑίαν. 



ΤΗΑΟΘΙΟῚΙ ΜΙΝΟΒῈΝ 
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ΟΠΟΕΒΕΒΙΠΥ͂Β 
ΑΛΟΠΗ 

1 

Ῥαδιβᾶμ. 1, 14, ὃ: Χοιρίλῳ δὲ ̓ Αϑηναίῳ δρᾶμα ποιήσαντι ᾿Δλόπην 
ἔστ᾽ εἰρημένα ᾿Κερκύονα εἶναι καὶ Τριπτόλεμον ἀδελφούς. τεκεῖν δὲ 
σφὰς ϑυγατέρα ᾿Δἀμφικτύονος. εἶναι δὲ πατέρα Τριπτολέμῳ μὲν Ῥάρον, 
Κερκύονι δὲ Ποσειδῶνα. 

ΙΝΟΕΕΤΆΑΒΥΜ ΒΑΒΥΠΑΒΥΜ ΕἈΒΑΘΟΜΕΝΤΑᾺΑ 

2 

γῆς ὀστοῖσιν ἐγχριμφϑεὶς πόδα 
Ἐλπβί. Ἡ, ν». 809, 48: τετόλμηται δὲ καὶ γῆς ὀστᾶ τοὺς λίϑους 

εἰπεῖν. ὡς δηλοῖ τὸ "γῆς ---- πόδα’. ὀστέοισιν Ἐλιβί., ὀστοῖσιν 5οΥἶρδ5ῖ. 
ΟΛΩΝ λίϑοισι βαρρ!ομάσμη. ΘΙ ὌΧΙ 6580 γοῦΡα ἀοοοῦ Τ᾿ Ζοίζοϑ 
Ἡποιί. γο]. ὃ Ρ. 680: αἴ μέντοι λέξεις τροπικαὶ σεμνότητα ποιοῦσι" 
ἂν πόρρω δὲ λαμβάνωνται. ὥσπερ ποιεῖ Χοιρίλλος καλῶν τοὺς λίϑους 
γῆς ὀστᾶ. τοὺς ποταμοὺς γῆς φλέβας. ὡς τὴν σελήνην οὐρανοῦ πάλιν 
“Αἰσχρίων σίγμα --- τὸν λόγον ἐκτραχύνουσι. 

ΐ 9 

γῆς φλέβες 
ΤΖοίζοϑ Η μοί(. νο]. ὃ ρ. 650. νἱἀθ ἔν, 2. 

ΡῬΗΝΥΝΕΘΟΉΝΗΥἍΒ 
ἌΜΥ ΤΊ ΕΤΘΥ 

ΘΠ]. Επιι. Οὐ. 889: Φρύνιχος δὲ ὁ τραγικὸς φησὶ σὺν ([οτί. φη- 
σὶν ἐν) Αἰγυπτίοις τὸν Αἴγυπτον ἥκειν εἰς “ργος. 

1 
ἰαίνεται 

ΗοβυοΠ.3}.5: ἰαίνεται" «ολοῦται. πικραίνεται (ἐπικραίνεται δοΐθ 
Ηρην. ϑἐθρμαμπιη), παρὰ τὸν ἰόν. Φρύνιχος Αἰγυπτίοις. 

ἋΛΚΉΞΥΤΘΙ 

2 

σώμα δ᾽ ἀϑαμβὲς γυιοδόνητον 
τείρει 
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ΗΘΡΥΟΝ. Ῥὲ 155: ἄϑαμβες. Φρύνιχος ᾿Δλκήστιδι (φρύνιχι ἀλκί- 
στιδι οο(.) " σῶμα ---- τείρει ̓. γυοδόνιστον οοᾶ., γυιοδόνητον Τ᾽ οαρῖπ8. 

9 

ουν 5. ἴῃ οσρς θη. 4, 694: αἴὴ[οὸ αϊοσιιγιί ᾿ιιγῖρίάφηι ΟΥ̓ Οηι ἴη 806- 
παι ἱμμ ον οἰααίζιηη [ΟΥ̓ οηίθηι., χο ογίμθηι Αἰςο5 αὐδοϊπααί, Μγῖρίαθηι 
μος ἃ οθηῖα απίΐχιο ἱγασίσο ἡνμίμαία. ΤιΘρθη άπ α Ρλγμηῖοιο, απιϑτη 

οοπίοοίασδηι οὐσπραγ Ὁ, ΙΔ Ππηῖπ5 Πλοῖη. ΠΠι5. Ν. Κ΄. νο]. 9 Ρ. 625. 

ΑΝΤΑΙΟΣ 

᾿Ανταῖος ἢ «ίβυες μαροὶ ϑαιάδδ ν. Φρύνιχος. οΠο]. ἀν. Βδη. 
688: ὁ τραγικὸς Φρύνιχος ἐν ᾿Ανταίῳ δράματι περὶ παλαισμάτων πολλὰ 
διεξηλϑεν. Ἠ ΘΥΟᾺ]15 Ἰριταχ οἱ Απίδοὶ Πιοἐδεϊοπθμη Ῥοθϑία ρυόροϑαῖ. 

ΔΑΝΑΙΔΕΣ 

4 
ἔγκαρπα 

ἨδρΥοῃ. 1}Ρ.1068: ἔγκαρτα᾽ τοὺς κεχουρευμένους πυρούς. ἀλλὰ καὶ 
ἔγκαρπα. Φρύνιχος Δαναΐσιν (5ῖς ΕἸ οΥΘμ5, δανεσιν Ἑο46Χ). 

ΜΙΛΗΤΟΥ͂ ΑΛΩΣΙΣ 

Ἡογοδοίαβ 6,21: ᾿ἡϑηναῖοι μὲν γὰρ δῆλον ἐποίησαν ὑπεραχϑεσϑέν- 
τὲς τῇ Μιλήτου ἁλώσι τῇ τὲ ἄλλῃ πολλαχῇ καὶ δὴ καὶ ποιήσαντι. Φου- 
νίχῳ δρᾶμα Μιλήτου ἅλωσιν καὶ διδάξαντι ἐς δάκρυά τε ἔπεσε τὸ ϑέη- 
τρον καὶ ἐξημίωσάν μιν ὡς ἀναμνήσαντα οἰκήια" κακὰ χιλέῃσι δραχμῇσι., 
καὶ ἐπέταξαν μηκέτι μηδένα χρᾶσϑαι τούτῳ τῷ δράματι. ϑ11]Π1ἃ τὸ- 
ἔρυπηΐ Ὀ] ΟΠ] 8111, ναὶ δίσαρο ΧΙΝ ". 685 ΡΙαί. Μον. Ρ. 814" 
Αο]ϊαπαβ Υ. Η. 18, 17 ὅ9 0]. συ. Ν8βρ. 1490 Τ᾽ Ζοίζ. ἴηὴ ἩἨοϑβὶοά. Ορ. 
419)». 394. ΟἸΗΙ, 7.,.997 Πρίϑι, Ὁ. 26 Βυϊά" ἐν. Φρύνιχος. ΟΕ Ταρδη. 
1)66]. νο]. 4 ν. 941 οἱ 869. (δέου. ματα ἰαϊιτῖα ἀπ ἑαύπηι οϑί, 
Μιλήτου ἅλωσις τἰχτπχη {ἰ{π|π|8. “πους ἀγαυηα β ἂμ ἈΥΡΊΙΠ ΘΙ ΓΠΤῚ Περ- 
σῶν. ποιὰ {ἰ α]ππὶ 1485 ν. Φρύνιχος ὀοιημηθιηοναί. Βγονὶ ροβί 
οἴγίων. 71, ὃ ποὺ διριπηθηΐπῃ ἃ ρορία ἰγδοίαίαμη [1886 οοηβοηία- 
Ὠθπτη Οϑί. 

ΠΛΕΥΡΩΝΙΑῚΙ 

" 

στρατός ποτ᾽ εἰς γὴν τήνδ᾽ ἐπεστρώφα ποδί, 
Ὕαντος ἣν ἔναιεν ἀρχαῖος λεώς, 
πεδία δὲ πάντα καὶ παράκτιον πλάκα 
ὠκεῖα μάργοις φλὸξ ἐδαίνυτο γνάϑοις. 

οίζ. ἴῃ. ΠΥ ΘΟΡΠΝ", 488 40 ἨγδθΡιι5: μέμνηται δὲ τοῦ ἔϑνους 
τούτου καὶ Φρύνιχος ὃ τραγικὸς ἐν δράματι Πλευρωνίαις (Π]λευρωνίᾳ 
γον. 2 οἱ 8) λέγων “ στρατός -- γνάϑοις᾽. ΜῈ, ποδί [ουί, πολύς 
Ιορ, γ8. Ὡ Ὕαντος ὃς γῆν ναῖεν οὔ, Ὕαντος ὃς γυναῖαν ΜΊΚΟΙν, 2. οἱ 3, 
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Ὕαντος ἣν ἔναιεν ΨΝΏρΟΥ. ἀρχαῖος] ᾿“γραῖος νηρον ΤΠ". Ῥαγαά, γ. 

8... νβ5. ὃ δὲ οι. ιν. 3. οἱ ἃ, νβ. 4 ἐδέννυτο 16}. 2, ἐδαίννυτο 
νιον. ὃ 

0 

κρυερὸν γὰρ οὐκ 
ἤλυξεν μόρον, ὠκεῖα δέ νιν φλὸξ κατεδαίσατο 
δαλοῦ περϑομένου ματρὸς ὑπ᾽ αἰνᾶς κακομηχάνου. 

Ῥαιβᾶμ. 10, 31, 4: τὸν δὲ ἐπὶ τῷ δαλῷ λόγον. ὡς δοϑείη μὲν ὑπὸ 
Μοιρῶν τῇ ̓ἀλϑαίᾳ, Μελεάγρῳ δὲ οὐ πρότερον ἔδει τὴν τελευτὴν συμ- 
βῆναι πρὶν ἢ ὑπὸ πυρὸς ἀφανισϑῆναι τὸν δαλόν. καὶ ὡς ὑπὸ τοῦ ϑυ- 
μοὺ καταπρήσειεν αὐτὸν ἡ ̓ Αλϑαία, τοῦτον τὸν λόγον Φρύνιχος ὃ 
Πολυφράδμονος πρῶτος ἐν ὁράματι, ἔδειξε Πλευρωνίαις (πλευρῶνι ἐς 
αὐτο ΕΔΟ πα Π) “κρυερὸν -- κακομηχάνου᾽. οὐ μὴν φαίνεταί γε ὃ Φρύ- 
νεχος προαγαγὼν τὸν ,λόγον ἐς πλέον ὡς εὕρημα ἂν τις οἰκεῖον. προσ- 
ἁψάμενος δὲ αὐτοῦ μόνον ἅτε ἐς ἅπαν ἤδη διαβεβοημένου τὸ Ελληνικόν. 

ΠΑΝΤΆΔΟΣ 

Ἶ 
ἐφέδρανα 

ἈΠ ργοΙ.. 1 Ρ. 1542: ἐφέδρανα " ἐφ᾽ ὧν καϑῆντο οἵ τὰς λύρας ἔχουσι. 
Φρύνιχος Ταντάλῳ. 

ΤΡΩΙΔΟΣ (Ὁ) 

δ 
λάμπει δ᾽ ἐπὶ πορφυρέαις παρῇσι φῶς ἔρωτος 

Αἰ. ΧΠῚ Ῥ» 564": Φρύνιχός τε ἐπὶ τοῦ Τρωίλου ἔφη “λάμπειν 
ἐπὶ --- ἔρωτος «ΟΡ. 60: Α: ὡς καλῶς Φρύνιχος ἐποίησεν εἴπας “λάμ- 
πει δ᾽ ἐπὶ ---ἔρωτος᾽. Οπι. ροοΐαο ποηι. Ἐπιβὲ. Οα. ρ. 1558, 18. λάμπει 
δ΄] λάμπεις Ἐπιδὶ πορφυρέαις] πορφυραῖς ΑἸ. Ρ. 564 οἱ Ετιδέ. παρῆσι 
Ῥουβομῖβ, παρέησε Α(Π. Ρ». 864 οοάθχ Α (αὶ παρηισι ΒΟ, παρειῃσι 
ΡΥ], οαπῃ Ἐπιβί.). παρηίσι ΑἸ. Ρ. 604 ῬΥ͂Ι, (αὉ] ᾿ὐἰηηγεύξαιν; ΕΥ̓ 

ΦΟΙΝΈΣΙΣΙΑΙ 

ῬγοθαὈΙ ον ΒΘηΆ]6πιβ Οραδβο. Ρ. 398 οομίθοῖ οἸγιαρ. 76, 4 Δα]- 
πηϑηΐο ἃγοποπΐο πδης ἔα θυ] πὶ ἀοΐδηη 6556, ἅ4ὸ Δ ΠΠ0 ῬΒΡγπἰοἤντη 
ἰγαρο θα νΊο1556 ἐοβίδίαν Ὀ]αί. Υ. ΤΠ πομιϊβὲ, ὁ. 5: ἐνίκησε δὲ καὶ χο- 
θηγῶν τραγῳδοῖς (ΓΗ Θμαϊβίος 65) ̓ μεγάλην ἤδη τότε σπουδὴν καὶ φι- 
λοτιμίαν. τοῦ ἀγῶνος ἔχοντος " καὶ πίνακα τῆς νίκης ἀνέϑηκε τοιαύτην 
ἐπιγραφὴν ἔχοντα" Θεμιστοκλῆς Φρεάρριος ἐχορήγει. Φρύνιχος ἐδίδα- 
ὄχεν. ᾿Αδείμαντος ἤρχεν. Αγριπηθηίαῃ ἰάοθπι ἔπ αποά ΑΘΒΟΠΎ]] 
ῬΦυβδ τ Πη. 

9 

Τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων 
Αὐρῖμη. ΑΘβοθν] Ῥουβ.: Πλαῦκος ἐν τοῖς περὶ Αἰσχύλου μύϑων 
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ἐκ τῶν Φοινισσῶν Φρυνίχου φησὶ τοὺς Πέρσας τρίφοσιεκο σόοι ἐχτί- 

ϑησι δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ δράματος ταύτην ἘΝ Ὁ μτν: - βεβηκότων᾽. 

πλὴν ἐκεῖ εὐνοῦχος ἐστιν ἀγγέλλων ἐν ἀρχῇ τὴν Ξέρξου ἧτταν στορνύς 

τε ϑρόνους τινὰς τοῖς τῆς ἀρχῆς παρέδροις. 

10 

Σιδώνιον ἄστυ λιπόντες 
καὶ δροσερὰν ἄραδον 

Ατν.  δβρ. 220: μινυρίζοντες μέλη ἀρχαιομελισιδωνοφρυνιχήφατα. 

ὉὈ1 ὅ56110].: δι ὀνόματος ἣν καϑόλου μὲν ὁ Φρύνιχος ἐπὶ μελοποιίᾳ. 

μάλιστα δὲ τὸ ἐκ τῶν Φοινισσῶν αὐτοῦ τὸ " καὶ Σιδῶνος προλιπόντα ναόν᾿ 
(ἔν. 11) ἢ ̓ Σιδώνιον ἄστυ λιποῦσα᾽. ΗΘ ΡΥ... 1 Ρ. 838: ̓ γλυκερῷ Σι- 
δωνίῳ. δρᾶμα δὲ ἔστιν ἐν ᾧ τῆς ϑυμέλης (ϑεμέλης 604.) ἄρχεται οὕτως 
« Σιδώνιον --- ἐρανάδαρον᾽. διαβεβόητο δὲ τὸ μέλος (μέρος ςο4.) τοῦτο. 
γ5.1 λιπόντες Ἡ Εγο.., λιποῦσα ὅ.10]. Ατ. νβ5. 3 καῖδρος ἐρανάδα- 

ρον οοἄ., καὶ δροσερῶν Βομονίαβ, άραδον ΒοτΙρκῖπ5. 

11 
καὶ Σιδῶνος προλιπόντα ναὸν 

ὅ6}01]. Αγ. ϑβρ. 220, νἱ4θ ἔν. 10. 
12 

ψαλμοῖσιν ἀντίσπαστ᾽ ἀείδοντες μέλη 
Αἴ. ΧΙΥ͂ Ρ. 685 Ο: καὶ Φρύνιχος δ᾽ ἐν Φοινίσσαις εἴρηκε " ψαλ- 

μοῖσιν ---- μέλη". 
18 

σφηκῶσαι 
Απβδίί. Ρ. 114, 6: σφηκῶσαι: τὸ δῆσαι. Φρύνιχος Φοινίσσαις. 

Ῥ οί. μοχ. Ρ. ὅ60, 14 οὐ Εέγιη. Μ. ν. 788, 42: σφηκῶσαι" τὸ δῆσαι. 
οὕτω Φρύνιχος. 

ΙΝΟΒΕΤΆΑΒΥΜ ΡΒΑΒΥΙΔΗΥΜ ΕΕΔΟΜΕΝΤᾺ 

14 
τό γε μὴν ξείνια δούσαις. λόγος ὥσπερ λέγεται, 
ὀλέσαι κἀποτεμεῖν ὀξέι χαλκῷ κεφαλᾶν 

Ἠορ]δορί. Ρ. 61: τῶν δὲ ἐν τῷ μέτρῳ, μεγεϑῶν͵ τὸ μὲν ἐπισημότα- 
τόν ἐστι τὸ τετράμετρον καταληκτικόν. οἷόν ἐστι τὸ τοῦ Φρυνίχου τοῦ 
τραγικοῦ τουτί “ τό γε ---- κεραλάν᾽. ν5. 3 καὶ ποτέ μὲν ἸΙὈγ], κάποτε- 
μεῖν Τ)οΥν 1115. ΒΕ ουίαβϑο νρ. 1 οἱ 2 Ἰπίου 56 ΠΟ ΟΟΠΙΔογοηΐ. 

1 
ἀργιμήτας ταῦρος 

ἴθυδί. Θά. ν. 1480, 62: καὶ “ταῦρος ἀργιμήτης᾽ ἤγουν λευκός. 
φασί. παρὰ Φρυνίχῳ ὁ διακομίσας τὴν Εὐρώπην. οἵ. ΠΌΡΥ ΟΝ. 1 Ῥ.: 
617: ἀργιμήτας ταῦρος" ταχύμητις (ταχομῆτις ὁοά. ) 1) λευκός. “παρα- 
γώγως (παραγώγους εοἄ.). λέγεται δὲ ἐπὶ τοῦ διακομίσαντος τὴν Εὐὖ- 
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ρώπην. 1)6 οοἄοιῃ ἔδινο Μοβολι 3, 85: κύκλος δ᾽ ἀργύφεος μέσσῳ 
μάρμαιθε μετώπῳ. 

10 

ἔπτηξ᾽ ἀλέκτωρ δοῦλον ὡς κλίνας πτερόν 
ΡΙαι. Μον. Ρ. 762 Ἐ: ἅμα τῷ γε καλὸν ἰδεῖν " ἔπτηξ᾽ ---- πτερόν 

καὶ τὸ ϑράσος ἐγκέκλασται. Εὐπμ 61} νΘΥΒΊΠῚ ΟΠΙ. Ῥ- ποιῃ. παθοῖ ΕἸα. 
Υ. ΑἸοΙ͂Ρ. ο. 4 οἱ Ῥοῖορ. ὁ. 39. ῬΒΡΥΆΙΟΒΙ 6580 νοῦρα ἀοοοί ραγοάϊα 
ΑΥν. Ὑοβρ. 1490: πτήσσει Φρύνιχος ὥς τις ἀλέκτωρ. 

7 

Αν. γ66ρ. 1400: πτήσσει Φρύνιχος ὦ ὥς τις ἀλέκτωρ ---- σκέλος οὐρά- 
νιόν γ᾽ ἐκλαχτίζων. 5΄Ἰοις νου ὶβ πτήσσει ἀλέκτωρ ῬΈΡΎΠΙΟΙΙ ὙΘΥΒῚΒ 
γἹἀοίαν, ᾿ΐὰ ααδθ βθαπαμίιν ποὴ ἀπ 110 απ οοάθηι 6 ροοία γΘΡοι ἃ 
51ηΐ. Οομαραγ 65 ΑΥὐν Ὑ6ΒΡ. 1524: ταχὺν πόδα κυκλοσοβεῖτε καὶ τὸ 
Φρυνίχειον ἐχλακτισάτω τις ὕπως ἰδόντες ἄνω σκέλος ὠζωσιν οἵ ϑεαταί. 

Ηϊηο βαβρίοου αἰχίβδο ΠΥ Ύ ]Ο στὴ 

ταχὺν πόδα κυκλοσοβήσω 
σχέλος οὐράνιόν γ᾽ ἐχλακτίξζων. 

Επίαμι Ἐπιρο] πὶ (τη. 2 Ρ. 569) γἱβῖββθ ΒΥ γηϊομούπη ἰδέα ἐχκλα- 
κτίζειν ῬγοθΔ 116 οβί. οἵ. ὅθ Π0]. Αὐν.  8βρ. 1492 οἱ 1534. 

18 

ΑΥν. Ἂν. 750: ἔνϑεν ὡρπερεὶ μέλιττα Φρύνιχος ἀμβροσίων μελέων 
ἀπεβόσκετο καρπόν. ἀεὶ φέρων γλυκεῖαν ὠδήν. ῬΒΡΥΒΙΟΙΙΟΙ Ιοοὶ ρᾶῖοὸ- 
4ἴὰ τηδηϊξθβέα : αα]α πιαξαν! Αὐβέορμᾶμθ5 ποβοπηαβ; οἵ. οἰπβάριῃ ἀγὰ- 
τηδίϊβ ν8. 1066: δένδρεσί τ᾽ ἐφεζομένα καρπὸν ἀποβόσκεται. 

᾿ 19 
“ ᾧ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν. μή μ᾽ ἀτιμάσας γένῃ. 
Ῥυϊβοΐδμιβ Ρ. 1179, 2 (νο]. 2 Ῥ. 198): τασδερυΣ }Ὀ7ὲῸ τυογϑῖδ ροηπμηί 

Αμεὶ, φιιοαῖ {Π φιιοη[6γ' γαοίιι Και. Φρύνιχος “ὦ --- γένη". ἘοΥ- 
8888 Θοιηϊοὶ Ροορίδθ μῖς νϑυβϑιιβ δδὺ (οἵ. Μϑίποι. οι. 3 Ρ. 606). 

20 
ἴδριδες 

ὅϑοΠ0]. Α ἢ. Γ᾽, 219: ὃ γὰρ Σοφοκλῆς ἴδριδα ἔφη τὴν αἰτιατικὴν ὁ 

τε Φρύνιχος τὴν εὐϑεῖαν ἔδριδες. Β΄ πηΠ]Ποὸν Εὐΐγιη. Μ. ρ. 42, 41 οἱ 

Ἐλαβι. 1]. Ρ. 407, 88 (νἸ46 ὅορ!ι. ἤν". 948). ᾿Γταρίοθμ ροθίδιηῃ ἃἰοὶ ΡΓο- 
ΑΙ ον οἰδίαϊ Μοιμοκίαβ Ηἰβί. οὐἱΐ. Ρ. 159. 

21 
σεμέἕέλη 

Ηβυοῖι. 3 ν. 1169: σεμέλη᾽ τράπεζα. παρὰ δὲ Φρυνίχῳ ἕορτή. 

Τιοιημὰ βιιβρθούπῃ: ϑυμέλη οἱ. β΄οῃ γον 6118. 

22 
ψέλια 

τῆλ. ΘΒΆΕΚΟ. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 30 
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. , ΡΨ ΄ ᾽ ΄ ΄, 

Απεατί. Ρ. 116, 36: ψέλια" τὰ τοῖς πήχεσιν. οὐ μόνον στρεπτα. 

Φούνιχος. ῬΊΙοΟΟ 5515. ἤππὸ Ἰοσπηι Δβουιθι ΒΙομ, ἴῃ Αὐβοῖι. Ῥουβ. 
Ρ. Ιν. 

ΡΒΑΤΙΝΑΒΝΒ 

ΔΎΣΜΑΙΝΑΗ ΚΑΡΥἊΑΤΙΛΔΊΩΣ 

: 1 
αδυφῶνος ορτυξ 

Αἴ. ΓΧ Ρ. 592 Ε᾽: Πρατίνας δ᾽ ἐν “υσμαίναις ἢ Καρυάτισιν ἀδύ- 
φῶνον ἰδίως καλεῖ τὸν ὄρτυγα. πλὴν εἰ μή τι παρὰ τοῖς Φλιασίοις ,) 
τοῖς “άκωσι φωνήεντες. ὡς καὶ οἵ πέρδικες. 1 ἐν “υμάναις 1|0 11, 
ἐν “υσμαίναις ΜοϊμοἸκῖτιΒ. 60]]. Π65γ6}..: Δύσμαιναι" αἱ ἐν Σπάρταις 
(Καρύαις τοοῖο ΜΟΙ ποΙΚ 5) χωρίτιδες Βάκχαι. ἀοῖπαςε Καρυάτισιν 1)8- 
Ἰοοδιηρίαβ, χαριάτισιν Α, καρίτισιν ῬΎΤ). 

ΤᾺ ΔΎ Σ ΤΣ ΤΟΡΘΝ 

Αὐρτη. ΑΘβ6}. ϑ'δρί., ν46 Αϑβοῖι. ἔν. ρ. 38. 

Ργνδαίϊηδθ πᾶ ργδοίουθα βϑαρουύδιηΐ ἐγαρτηθαία (να ΒΟΥΡΊΟΙ 
Τγυ. Ρ. 958---56) ἔογ ουηηΐδ ὁ ᾿γυῖοῖβ ὀαυτηἑῖθτι5 ν᾿ ἀοηΐπν μοίϊα, 6580, 
πὸ Γογίαβϑο ἰοθὺ οχοορίο, 416Π 5116 Ροθίδο. ΠΟΙΉΪΠ6 βουναν ΑἸ]. 
ΜΙ,» δ ᾿ Ῥυδιπδο 8ΑΒΟΥΡ510 ῬΟύβομτι5 ἴῃ Επ|ι. Ηθο. 2: 

ί, Βάχλχε. τάνδε Μοῦσαν ἀγλαΐζομεν.. 
τῶ: δυϑμὸν χέοντες αἰόλῳ μέλει. 
καινὰν ἀπαρϑένευτον. οὔ τι ταῖς πάρος 

κεχρημέναν φδαῖσιν. ἀλλ᾽ ἀκήρατον 
κατάρ χομὲν τὸν Ὑμνον. 

01 ν8. 3 χαὶ μὰν Π|0ν1, καινὰν Ἡ ομηϑίου ἢ. γν8. 4 κεχρημεηανωδαισιν 
Δ, κεχρημέναν ὠδαῖσιν τρμοῖιν 

ἈΠ ΒΥ Δ 

ΑΝΤΑΙΟΣ 

Ί 

Αἰγαίου Ποσειδῶ παῖς, πατὴρ δ᾽ ἐμός. 
Προτχοά. στ. μον. λέξ. Ρ- 10, 19 46 ΒοΙΠΪη. Ποδεδιῶν. ἀϊδρυίαῃθ: οὐ- 

δὲν περισπώμενον ἀποκόπτεται κατὰ γενικὴν (κατὰ αἰτιατικὴν δ ηΐ6 
[»}1π4.) πτῶσιν - ἐξεκόπη παρὰ ᾿Δριστίᾳ ἐν ̓ Ανταίῳ. ἔνδϑγα φησὶν ᾿Ανταῖος 
“ αἰγαίου ---- ἐμός᾽. Αἰγαίου] ἐγὼ 5ονίρϑοχίπι. 



ΛΕΙΝΤΙΛΑΝ 09 

ἀλλ ΑΝ ΧΗ 

2 

ἁρπεδόνην τὲ λύσιν ἱστοῦ 
Ῥο]λιχ 7, 31: ἁρπεδόνας δὲ τὰ νἤματα Ἡρόδοτος᾽ ᾿Δριστίας δὲ ἐν 

᾿ἡταλάντῃ «ἁρπεδόνην ---- ἱστοῦ τραγικώτερον. τε λῦσον οἷ. ἸΚ 1:- 
εἶτιβ., τ ἔλυσεν ΕΥΤΟΡΟΙΙι5. 

ΚΗΡΕΣ 

9 

σύνδειπνος ἢ ἐπίκωπος ἡ ) μαξαγρέτας 

“Αιδου τραπεξεύς, ἀκρατέα νηδὺν ἔχων. 

ΑἿ. Χν. 686 Α: τοῖς παισὶ παρακελεύομαι. κατὰ τὸν Σοφοκλέα --- 
καὶ χατὰ τὸν Φλιασιον δ᾽ ᾿Αριστίαν- καὶ γὰρ οὗτος ἐν ταῖς ἐπιγραφο- 
μέναις Κηρσὶν ἔφη " σύνδειπνος -- ἔχων". ν5. 1 βαζαγρέτας Β. νϑ5. 2 
αἰδοῦ αὐ ν᾽ἀοῦαν Εἰ νυ]. “διδου 'Τουρίι5. “Δ4ιδου μαγείρῳ αἰχῖὶ Εἰαν. 
Ογε]. 897. 

Κυηκλϑὺ» 

1 

ἀπώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ. 
δα! δ: ᾿ ἀπώλεσας -- ὑδωρ᾽ -- ὴ παροιμία γέγονεν ἐκ τοῦ ᾿2ρι- 

στίου Κύκλωπος. ὡς φησὶ ἀγα ρερὶ ορλοσὸ ἐν τῷ περὶ σατύρων. Ζθῃ0}0. 2, 
16 (5 }Π|ον ἸἸορμϊδητι 2, 82): «ἀπώλεσας --- ὕδωρ᾽. ἣν ἀγχλων, 
δράματι Πολύφημος οὕτως πρὸς Ὀδυσσέα λέγει. ὅϑεν εἰς παροιμίαν 
περιέστη. Μιεϊΐαν Ποὺ νοῦϑιι ροθίδο δὲ ἔα θα]αθ πόση. οὐ. Ατι. Ὑ1Π| 
Ρ. 862 Α. 

ΟΡ ΦΈΓΤ 

Η 

ἣν μοι παλαίστρα καὶ δρόμος ξυστὸς πέλας. 
ῬοΙαχ 9, 43: λουτρῶνες; ἐφ᾽ οἷς καὶ χορὸς Φὴὴ ἧρ καὶ δρόμοι ξυ- 

στοί. --- εἴρηται δὲ καὶ ἐν τῷ ̓ Δριστίου Ὀρφεῖ “ἣν --- πέλας". 

ΠΈΡΣΑΙ 

Αὐριμι. Αθβολι. ϑ'δρί., νἱ4θ Αθβοι. ἔν. Ρ. 38. 

ΤΑΝΤΑΛΟΣ 

Αὐριμι. θβοι. ϑϑρί., νἱάθ Αϑβοῖι. ἔν Ρ. 38, 

ΙΝΟΕΒΕΤΆΑΡΗΒΥΜ ΒΑΒΥΠΔΒΕΥΜ ΕΒΑΟΜΈΝΤΑ 

0 

μυκαῖσι δ᾽ ὠρέχϑει τὸ λάινον πέδον 
ΑἿΜ. ΠῚ Ρ. 60 Β: ΜΥΚΑ͂Ι ᾿Δριστίας " μύχαισι --- πέδον’. Ἐχιεί, 

90} 



64 ΑΒΙΞΤΙΑΞΚ ΑΒΙΘΤΑΒΟΗΥΞ 

Ἡ.: Ῥ' ΟΙΤ7, 14: μύκης μύκητος καὶ μύχου -- τῆς μὲν ἰσοσυλλαβίας 
χθῆσις παρά τὲ ἄλλοις καὶ ᾿Δριστίᾳ εἰπόντι “ μύκαισι -- δάπεδον". 
ὀρέχϑει 110γ], ὠρέχϑει Οαθδαν, ἡπιάδον Αἰ., δάπεδον Ἐπιδί. μυκαῖσι 
ὝὙΤΙΘΜΤ ἜΡΕΓΕ Αἰ Θηδοι5. ΘΥΥΆ 5856 γἱάείαν. 

δὶ 
πευκαλεῖται 

ς ,ὔ "} 9 Π -" -» 

ἩΘΡΥ 6: Ῥ. 900: πευκαλεῖται" ξηραίνεται ἡ ἀντὶ τοῦ ζητεῖται. 
᾿Δριστέας. αὐἱ ᾿“ριστίας εἰ. ὙΥΑρποΥ. 

Τῷ αν τον ἐν ὦ ἀὐ τ τὰ ἐς 

ἈΤΣΧΧΘΑΟ Δ ΎΣ 

ΑὉ Τμηϊο ποὺ ἀγᾶπιδ ΤΠ, δἰπ6 τα άϊξαιη 6556 ἀοοοί δ ϑρίαϑ Ρ. 342: 
“,γοϊαίο «676 αϑίϊ Ἑηρηΐμδ ἦγ ΑΟ]Π16 (Πρῖιι5 ΑοἤΠ]αθ ἦι απιῖθ 5.6 811Ρ..} 
Ἵγιϑιαγομῖ, οἵ. ῬΊαατίαΒ Ῥόοθμτ]. Ργ0]. 1: “οἠηίοηι Αγ ἱδίαγο]ιὶ ηἠυϊ] σοηι- 
ηιθηίαγίὶ ἰμὑοέ, Ἰπα6 ηιδὶ ργήηοϊρίμηι ρμοίαηι δα δὰ Ἱγασοθάϊα. “ 5ι]οίοψιο οἱ 
ἐαοοίθ αἰψιι αγιϊηηι)γι ααἰνον 6, αὐια1γ.6 νος τμϑοί ἡ ρογ αίον ἢ  δίγίσιι5. θὰ 5- 
ἀθιηηθ ἃἢ ἃ]Ππ|5 ἀὐδιηδέϊθ β'η απᾶθ ΒΡ] ]ΟΙἴον οχ ἔμ] Α0}1116 
ΑἸ Γουτιηίτιν, ἀπ 1ταΐ ΤΠ ΘοἸκῖι5 ΓΤ αρ. Τ,α:. Ρ. 372. 54... 101 οἷ, Ρ. 18 54. 

ΠΡΆΣΝ  ἈΥΧ ΟἿΣ 

1 

καὶ ταῦτ᾽ ἴσον μὲν εὖ λέγειν, ἴσον δὲ μή: 
ἴσον δ᾽ ἐρευνᾶν, ἐξ ἴσου δὲ μὴ εἰδέναι. 

πλεῖον γὰρ οὐδὲν οἱ σοφοὶ τῶν μὴ σοφῶν 
εἰς ταῦτα γιγνώσκουσιν: εἰ δ᾽ ἄλλου λέγει 
ἄμεινον Εν διῶ τῷ λέγειν ὑπερφέρει. ὄ 

ΚΟ}. ἘΝ 3.,.1.1 9.3: ᾿“ριστάρχου ἐκ Ταντάλου. " καὶ --- ὑπερ- 
φέρει’. νΒ. ἐαρταθὰς οὐ ΑἸΣ. νβ. ὅ ἄλλος] ἄλλως ΑΥ̓Ε;. τῷ] τὸ Υ. 
λέγει ὑποφέρει Δ. 

ΙΝΟΕΝΤΑΝΥΜ ΒΑΒΥΙΛΕΥ͂Μ ΕἈΔΟΜΕΝΤΑ 

2 
Ἴβρωτος ὅστις μὴ πεπείραται βοοτῶν, 

οὐκ οἶδ᾽ ἀνάγκης ϑεσμόν" ὦ πεισϑεὶς ἐγὼ 
οὕτω κρατηϑεὶς τάσδ᾽ ἀπεστάλην ὁδούς. 

οὗτος γὰρ ὁ ϑεὸς καὶ τὸν ἀσϑενὴῆ σϑένειν 

τίϑησι καὶ τὸν ἄπορον εὑρίσκειν πόρον. Ὑ 
510}. Του, 63, 9: ᾿“ριστάρχου. “" ἔρωτος --- πόρον". ἸπαἸρ Ια] 



ΛΕΙΒΤΛΙΘΗΥΝΒ ΝΕΟΡΗΙΝΟΝ οθῦ 

ἴπππὸ Ἰοσιπν ἐγ θς ΑὙβοηΐπβ Ὁ. 419, 17. ν5. 8 οὕτω] πόϑῳ εἰ. ΜοΙ- 
ποῖκῖτιβ, δὲς οἴστρῳ ὃ ἀπεστάλην] ἐπιστάμην οοάοχ γΟΒ8.» ἐπεστά- 
λην ἢ. 

δ 

ὦ ϑάνατε, σφ ΘΙ ΗΗ͂ΜΑ τῶν ἀμεινόνων. 
τόθ, ΕἼου. 1 150, : ᾿Δριστάρχου. “ὦ --- ἀμεινόνων". σωφρόνημα 

δηΐο ΜοΙπο κίπηι. 
1 

τάδ᾽ οὐχ ὑπάρχων, ἀλλὰ τιμωρούμενος 
Αι. ΧἼΠ ν. 612 Ε: ἐγὼ δὲ κατὰ τὸν ᾿Ἵρίσταρχον τὸν τραγικὸν 

ποιητὴν ᾿ τάδ᾽ -- τιμωρούμενος᾽ καταπαύσω τὸν «πρὸς σὲ --- λόγον. 
ΟΙη. Ρ- Ἄομη. 1) Θπηοϑέϊι. ὁ. Νόδον, 51: ὥστ᾽ οὐχ ὑπάρχων ἀλλὰ τιμω- 
φούμενος ἀγωνιοῦμαι τὸν ἀγῶνα τουτονί. ἰὴ Ῥποίϊιβ μ6χ. Ρ. 620, 
8 πγῈ δα 148 Υ. ὑπάρχων. ἀὲ ὡς οὐχ ὑπ. Ἰοριεαν. Ζοποθῖτ5 6, 
51: ὃ ὡς οὐχ--- τιμωρούμενος". ταύτης μέμνηται Μένανδρος ἐν Ὀλυν- 
ϑίᾳ (Οομι. 4 Ρ. 177). Αἀ46 ΟΠ δογθιηοηβ ἤν. 8. 

Ὁ 

ὅ68|01. ὅ΄όρι. Οϑά. Ο. 1820: ἔνιοι οὐ τὸν ᾿ἡταλάντης φασὶ Παρϑε- 
νοπαῖον στρατεῦσαι. ἀλλὰ τὸν Ταλαοῦ. ὁ ὃν ἔνιοι διὰ τοῦ Καὶ Καλαὸν προσ- 
αγορεύουσι.. καϑάπερ ᾿Δρίσταρχος ὁ Τεγεάτης καὶ Φιλοκλῆς ἱστοροῦσι. 
συγγραφέων δὲ Ἑκαταῖος ὃ Μιλήσιος. 

60 

Ηόογοῖ. 2 Ρ. 864: πάντα λίϑον κινεῖν. παροιμία. ἧς μέμνηται 
᾿Δρίσταρχος. Τηοογίαπι πίστη ροοίδμι ἀϊοδξ ἀπ φΥδιητηδίϊουμη. 

ΤΎΡΟΝ 

ΜΉΔΕΙΑ 

Ἄτρυμη. ἔλαν, Μοά.: τὸ δρᾶμα δοκεῖ (υν!ρ! 465) ὑποβαλέσϑαι παρὰ 
“Νεόφρονος διασκευάσας . ὡς Δικαίαρχος ἐν τῷ περὶ Ἑλλάδος βίου χαὶ 
᾿Δφιστοτέλης ἐν ὑπομνήμασι. Ῥίορ. 1. 2, 184: πταίουσιν οὗ λέγοντες 
μηδὲν αὐτὸν (Δ θη θά θυσατῃ) ἀνεγνωκέναι πλὴν τῆς Μηδείας τῆς Εὐ- 
θιπίδου. ἣν ἔνιοι (ἐν τοῖς ἀπίο ΜΘ 8ρ.) Νεόφρονος εἶναι τοῦ Σι- 
κυωνίου φασί. ϑιϊάα5: Νεόφρων --- οὗ φασὶν εἶναι τὴν τοῦ Εὐριπί- 
δου Μήδειαν. ᾿ “Ῥοίϊιβ ἔα θα]α 6 ΟΘοο ποτ πὶ ῬΘΥΒΟΠ ΔΙ ΤΠΏΘ 16. ΤΠΟΥ65 
απδ γοῦθὰ δαί βθηΐθηίαβ Εασ ρθη ἃ ΝΝΘΟΡΒΓΟΠΘ τηπὐπαίπτη 6556 
ΟΥΑΙ ουπη ΄. ἘΠΜΒΙΕΙΨΚ. 

1 

καὶ γάρ τιν᾽ αὐτὸς ἤλυϑον λύσιν μαϑεῖν 
σοῦ: Πυϑίαν γὰρ ὄσσαν. ἣν ἔχρησέ μοι 



500 ΝΕΟΡΗΒΝΟΝ 

Φοίβου πρόμαντις, συμβαλεῖν ἀμηχανῶ" 

σοὶ δ᾽ εἰς λόγους μολών γ᾽ ἂν ἤλπιξον μαϑεῖν. 
50Π0]. Ἐπ. δορά. 661: Νεόφρων δὲ εἰς Κόρινϑον τὸν 4ϊγέα φησὶ 

παραγενέσθαι. πρὸς Μήδειαν ἕνεκα τοῦ ἘΣ τ τς αὐτῷ τὸν χρη- 
σμὸν ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς "Μηδείας, γράφων οὕτως " καὶ γάρ --- ἤλπιζον μα- 
ϑεῖν᾽. ν5. 3 πρὶν ϑείαν τοὶ Πυϑίαν ά]ο. νβ5. ὃ συμβαλεῖν] συλ- 
λαβεῖν ΕἼοΥ. 6 οἱ 15. νϑ8. ὃ 56. ἀμηχάνως οἶδ᾽ 1ΌΥῚ, ἀμηχανῶ σοὶ δ᾽ 
1. Κ. νβ. 4 μολεῖν γὰρ Ἰἴῦτ], μολὼν ἄρ᾽ γα ϊοῖ.. μολών γ᾽ ἂν 
Ρουβοῃ. 

2 

εἶεν" τί δράσεις. ϑυμέ; βούλευσαι καλῶς 
πρὶν ἢ ἐξαμαρτεῖν καὶ τὰ προσφιλέστατα 
ἔχϑιστα ϑέσϑαι. ποῖ ποτ᾽ ἐξῆξας, τάλας; 

κάτισχε λῆμα καὶ σϑένος ϑεοστυγές. 
καὶ πρὸς τί ταῦτα δύρομαι ψυχὴν ἐμὴν τ 
ὁρῶσ᾽ ἔρημον καὶ παρημελημένην 

πρὸς ὧν ἐχρὴν ἥκιστα: μαλϑακοὶ δὲ δὴ 
τοιαῦτα γιγνόμεσϑα πάσχοντες κακά; 
οὐ μὴ προδώσεις, ϑυμέ, σαυτὸν ἐν κακοῖς. 
οἴμοι, δέδοκται" παῖδες. ἐκτὸς ὀθμάτων 10 
ἀπέλϑετ᾽ - ἤδη γάρ μὲ φοινία μέγαν 
δέδυκε λύσσα ϑυμόν. ὦ χέρες χέρες; 
πρὸς οἷον ἔργον ἐξοπλιξόμεσϑα" φεῦ. 

τάλναια τόλμης, ἢ πολὺν πόνον βραχεῖ 

διαφϑεροῦσα τὸν ἐμὸν ἔρχθμϑι χρόνῳ. 10 

ἴον. ΤΟΥ. 30, 84: Νεόφρονος ἐν Μηδείᾳ. «εἶεν ---- χρόνῳ. 1,ο- 
ὁὰπι οἵη. ΑΜ. ν5. 3 ἢ Δοῖοί Ῥόγβοπ. γ8. 8 ἐξῇξας Β τη. 500, » ἐξῆξαι 
8... “γε. 4 λῆμμα ψιμά. νϑ5. ὅ χαὶ πρὺςἾ καίτοι τα] πη. ταῦτ᾽ ὀδύρομαι 
ΠΡΥῚ. ταῦτα δύρομαι Ῥουβοη. ψυχὴν] τύχην οἷ. Οοθοία5. ν5. 9 προ- 
δώσῃς] προδώσεις ὁοᾶοχ ο88. οἵ Αὐβθῃ. νβ. 10 οἴμμοι Ψιμπά. 5. 11 
ἀπέλϑετ᾽ Βυαπ οί, ἀπέχετ᾽ οοᾶοχ όο55. οἱ Αὐβϑῃ., ἀπέχϑετ᾽ Β τι. 
ΡΥ. νβ. 14 ἢ Π|ρτῖ, ἡ βουϊρβὶ. νβ. 15 διαφέρουσα ἘΒ τὰ. ᾿ΓΥ. 

9 
τέλος γὰρ αὐτὸς αἰσχίστῳ μόρῳ 

φϑερεῖ. βροχωτὸν ἀγχόνην ἐπισπάσας δέρην. 
τοία σὲ μοῖρα σῶν κακῶν ἔργων μένει, 
διδάξεις τοὺς ἄλλους μυρίους ἐφημέρους 
ϑεῶν ὕπερϑε μήποτ᾽ αἴρεσϑαι βροτούς. " 

5610]. (οο4. ΕἾον. 6) ἔσπιν. Μοΐ, 1577: οἵ μὲν λέγουσι κατὰ Μη- 
δείας χόλον ἢ κέλευσιν ὑπὸ τῇ πρύμνῃ τῆς ᾿“ργοῦς καταδραϑέντα τὸν 
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Ἰάσονα τελευτῆσαι ἐμπεσόντος, αὐτῷ ξύλου" Νεόφρων͵ δὲ ξενικώτατα᾽ 
ἀγχόνῃ γὰρ τελευτῆσαι" τὴν γὰρ Μήδειαν παράγει πρὸς αὐτὸν εἰποῦ- 
σαν “τέλος γὰρ - - βροτοῖς"᾽. ν5. 1 ἐχϑίστῳ μόρῳ πἀπίο ΕΠ] οἴτι. 
νΒ. 3 φέρεις ΠἼον, 6, φϑερεῖς Τὰ ̓ πη5]οἶπι5, φϑερεῖ ΤΠουδηπῖι5. βρόχῳ 
τὸν ἀγχόνης ΕἾοΥ. 6, βφοχωτον ἀγχόνην ΠΟΥ Δ Π1Ι5. δέρην (ἔρη οὐά, 
Ταηί. 15 851]. ᾿ 46] ὁπάται ΒΌΒΡΙΘΟΥΡ, εἶδὶ τ} }}5 φϑερεῖ τέλος γὰρ .--- μόρῳ 
δέρῃ βοοχωτὸν ἀγχόνην ἐπισπάσας. ν5. 4 δίδαξις μέν μυρίοις ἐφη- 
μέροις ἘΣ]ΙΙ5] οἶτι5. να. ὃ μήποϑ᾽ αἱρεῖσϑαι ΕἾοΥν. 6, μήποτ᾽ αἴρεσθαι 
Βαυποβὶιβ. βροτοῖς ἾἼον. 6, βροτούς οἀά. Τππΐ. 15851]. 

ΙΟΝ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

1 

οἴσει δὲ δῶρον ἄξιον δραμήματος 
ἔχπωμα δακτυλωτόν. ἄχραντον πυρί, 
Πελίου μὲν ἀϑλον. Κάστορος δ᾽ ἔργον ποδῶν. 

ΑἸ. ΧΙρΡ. 480: ΠΒΦΗΝΕΥ ἔχπωμα οὕτως καλούμενον παρὰ 
Ἴωνι ἐν ᾿Δγαμέμνονι " οἴσει ---- ποδῶν". ν5. 2 οχη. 4. π. αθδονὶ Ἐπιβί. 
ΤῸ , ἸΌ Ὁ» 6ἢ Ἡόργοι, ΕΡ. 880: δαχτυλόδικτον. δαχτυλωτὸν 
ἔκπωμα (ἔκπομα οοἀ.)" ἔνιοι τὸ κέρας (κρέας ὁ04.), βέλτιον δὲ τὸ ξυ- 
στρωτὸν (5ἷς Ρτὸ ξωστρωτὸν ΑἸΡΘΡΕΠΙΒ) λεγόμενον, ἢ διὰ τὸ ὦτα ἔχειν 
ἔξωϑεν καὶ δύνασϑαι τοῖς δακτύλοις κρατεῖσϑαι.. οἵ ({. ᾧ οἵ) δάκτυλοι 
ἐνείροντο. δακτυλωτόν ΘΟΥΤΊΙΡ ἔπι Π| νἹάθαιν, δαιδαλωτόν οἱ. Μοῖμο- 
Κίι5, δρὸ ἰοριηρίαθαιη δεικηλωτόν. ν8. 8 μέγ᾽ ΠΌτὶ, μὲν Οβδππιβ οἱ 
Ῥοῦκδθαϑ. 

2 

χακῶν ἀπέστω ϑάνατος, ὡς ἴδῃ κακά. 
Β.00. ΕἼον. 190, 16: Ἴωνος ᾿“γαμέμνονος. “ κακῶν --- κακα᾽. 

9 

ἱππικὸν χλίδος 
Ηοβυοι. 3 Ρ. 64: ἱππικὸν χλῖδος" Ἴων ᾿Δ4γαμέμνονι. ἀντὶ τοῦ χλί- 

δι ἡμα; φόρημα. οἵ γὰρ ἐποχούμενοι τοῖς ἵπποις (ἱππείοις 604.) ἐχρῶντο 
κόσμου χάριν πλατέσι (πλατύσι 604.) χιτώσιν. ἃς καλασίριδας (αἷς 
καλὰς εἴριδας οο4.) καὶ ξυστίδας τινὲς λέγουσιν. 

- σ᾽ 1 

πεδανῷ υπνῷ 

Ηρ ΡΥ. 9. Ὁ. 897: πεδανῷ ἰ ὕπνῳ: ἢ πεδανῷ (1. ἢ ἠἡπεδανῷ)" κού- 
φῳ. Ἴων ᾿Δγαμέμνονι. τινὲς δὲ οὐ ̓ βεβαίῳ. ΟΕ Τιοθοοκίαρ Ῥδίμοὶ. 
ῬτοΙ. ΡῬ. 188. 



ΘΞ ΙΟΝ 

τ 
ἀετός 

ὥ6Πο]. Αν. Αν. 110: τὰς γὰρ τῶν ἱερῶν στέγας πτερὰ καὶ ἀετοὺς 

(αἰετοὺς Ν) καλοῦσιν, ὡς φησὶν Ἴων ἐν ᾿Δγαμέμνονι. 

ΑΛΚΜΉΗΉΝΗ 

0 
καταφράκτοις ψυχαῖς 

ἨἩρδογοῖ. 2 ρΡ. 189: καταφράκτοις ψυχαῖς" ταῖς ἐπεσχοτισμέναις 

(ἐπισκοτισμέναις οο4.} καὶ μὴ τὸ μέλλον εἰδυίαις. Ἴων ᾿Δλχμήνῃ 

(ἀλ. μηνὴ οοα.). 
-- 

{ 

σάγη φερέἕέσβιος 

ῬΟΙΙαχ 10, 92: ἐν δὲ τῇ Ἴωνος ᾿Δλκμήνῃ ὁ εἰς τὴν τῆς τροφῆς πα- 

ρασχευὴν ϑύλακος σάγη ὠνόμασται. Ἰομθπι αἰχίθ56 σάγη φερέσβιος 

ΡτΟ Δ ΌΙΠτοΥ οἱ. ὙΥ ἄρον 6011. ῬΙοῦ. ΠμοΧ. Ρ. 496,21: σάγη φερφέσβιος" 

τὸν πρὸς τροφῆς παρασκευὴν ϑύλακον. 

5 
αὐτάγητοι 

Ἡρσγοῖι. 1 Ρ. 621: αὐτάγητοι " ἀγάμεναι ἑαυτὰς καὶ ϑαυμαστικῶς 

ἔχουσαι ἑαυτῶν. Ἴων ᾿Δλκμήνῃ. ἔνιοι δὲ αὐϑάδεις - καὶ ᾿Δνακρέων 

ουτω κέχρηται. 
ΑΡΓΈΙΟΙ 

9 
ὡς παλαιὸν οἰκίας σάρον 

Ἡργ οι. 2 Ρ. 1156: σάρον. Ἴων ᾿Αργείοις " ὡς παλαιὸν ἀκίσσαρον᾽. 
βαρυτονητέον. ὡς παρὰ Σώφρονι. ϑέλει δὲ λέγειν ὅτι ἄχρηστοι εἰσὶ 

διὰ τὸ γῆρας. ἀκίσσαρον οοά., οἰκίας σάρον "ουρῖα5. ΕὙΙΘΡ ΘΙ 15 ᾽49- 

γείοις ἴῃ ἀχρεῖοι τηπίδη πη. βαιβριοαθαίαν, ἀρθοθαῦ ὀθυΐο ἀχρεῖος. 
ΘΌΡ τοι τὸ σάρον ἄνελε αἰχὶῦ (5.601. Ἐπιν. Απάν. 266). 

ΕΥ̓ΡΩΥΓΕΔΙΑῚ 

10 

ἐκ ξαϑέων πιϑακνῶν ἀφύσαντες ὄλπαις 

οἶνον ὑπερφίαλον κελαρύζξετε. 
ΛΕ. ΧΙ γν. 495 Β: ὄλπας ---- καϑάπερ Ἴων ὃ Χῖος ἐν Εὐρυτίδαις 

φησίν " ἐκ ----κελαρύξετε᾽". ν5.1] ἀφύσσοντες 1ΠρΥ], ἀφύσαντες θογρΊκῖτια. 

41 

ἀϑίκτορας 

Ἠοργοῖι. 1 Ρ. 129: ἀϑίκτορας" ἀνεπάφους (ἀνεπάφας οο04.}) παρϑέ- 

νους. ἀνάνδρους. Ἴων (οἷον αὐῖο Ἰβ6 11.) Εὐρυτίδαις (εὐρύτιδες οο4.). 
οἵ, Είγια. Μ. μ. 25, 10: ἄϑικτον: μιαρόν, ἀκάϑαρτον. καὶ ἡ παρϑέ- 



ΙΟΝ 909 

νος δὲ οὕτως ἐλέγετο. καὶ ἀϑίέκχτορας᾽ ἀνεπάφους παρϑένους. ἀνάν- 

ὄρους. ἀϑέκτορας 5ιιδροοίιαι, ἀϑέκτους κόρας εἰ. ἸθομΕΠοἶπι5. 

12 
ἰήιος 

Ἠόσέγοῖι. 3 Ρ. 81, ἀπιοι Ἰοοῖπ αὐψα] τ τ5. ἴὰ ΡΠ. ἔν, 570. 

19 
κυδρός 

ἨόργυοΝ. 3}. 868: κυδρός" ἔνδοξος καὶ τὰ ὅμοια. γαυριῶν. πεποι- 
ϑώς. εὐρύτιδις. συγκοπὸν Καλλίστρατος πεποιϑώς. Ξἴο οοὔοχ: Ἴων 
Εὐρυτίδαις Ἁρηον Βομ 165, ὀθίθσοστμ Ἰηθο]α ᾿ποογίδ. 

ΚΑΙΝΕΥΣ ν. ΦΟΙΝΙ͂ 

ΔΛΑΕΡΊΗΣ 

14 

ἴϑι μοι. δόμον. οἰχέτα, κλῇσον ὑπόπτερος. 
μή τις ἔλϑῃ βροτῶν 

Αἰ. ΥἹ Ρ. 367 Ῥ: Ἴων δ᾽ ὃ Χῖος ἐν “Ἵαέρτῃ τὸν οἰκέτην ἐπὶ δού- 
λου τέϑεικεν εἰπών " ἴοι μοι --- βροτῶν". ν5. 1 οἴμοι 64., ἴοε μοι ΑΒΡ, 
οπι. Ο, ἔϑε μοι Ὑ ΑΡΠΟΥ. κλεῖσον νι]ρο. ξουΐαββο ΤῸ βρθοίαδι πε 
ΒΥ}. ὃ Ρ.- 1474: ὑπόπτερος" κοῦφος. καὶ ὕποπτρος. ὁ ταχύς. 

ΜΈΡΑ ΔΡΑΜΑ 

10 
ψαϑαρὸν νάρϑηκα 

ῬΌΠΟΧ 10] 171: χαὶ νάρϑηκα δ᾽ ἂν εἴποις. Πλάτωνος μὲν καὶ 
ναρϑηκοφόρους ὀνομάσαντος. Ἴωνος δὲ ἐν τῷ μεγάλῳ δράματι εἰπόντος 
“ ψαϑαρὸν νάρϑηκα. 

᾿ 10 

μελαγχθή 
Ηόβγομ. 2 Ρ. 561: μελάγχετον μεγάλῳ δράματι ἀπὸ τῶν ἀνϑρώ- 

πων. οἷον ἀκμάζουσαν. ταδὶ μελαγχαίταν " Ἴων μεγάλῳ δράματι οἱ. 
Βομί!οῖαβ, δααϊάθμηι μελαγχρῆ" Ἴων μ. δο. ργαρίμ] ον οἱ βἰδίϊπι ἐπὶ 
τῶν ἀνϑρώπων. 

ψ 
ὀνοταξομένη 

Προ. 2 Ῥ. Τ64: ὀνοταζομένη" πορϑουμένη Ἴων μεγάλῳ δρά- 
ματι. κυρίως δὲ ἐπὶ τοῦ ἐχφαυλίζεσϑαι. ῬΠοί. 1)6χ. ρΡ. 339, 12: ὀνο- 
ταζομένη ἐκφαυλιζομένη. Ἴων μεγάλῳ δράματι. 

ΟΜΦΑΛΗ ΣΑΤΥΡΊΙΚΗ 

Ἡπῖο ἀγαιιδίὶ ἤν. 59 δαάβουιθι Μοίη κπι5. 
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18 

Εὐβοΐδα μὲν γὴν λεπτὸς Εὐρίπου κλύδων 
Βοιωτίας ἀκτῆς ἐχώρισεν ἐχτέμνων 
πρὸς Κρῆτα πορϑμόν. 

σχ4 0. Γ Ρ. 60: Ἴων δὲ περὶ τῆς Εὐβοίας φησὶν ἐν Ὀμφάλῃ σατύ- 
ροις (σατυρεῖς ΑἹ, σατύρεις Ο΄, σατυρυκῇ (ὐἀ588}.) ᾿ Εὐβοΐδα -- πορ- 
ϑμόν᾽. Ἐπιβί. ἴῃ ἤν Ρογ. 476: καὶ τὴν Εὐβοΐδα δὲ γῆν “λεπτὸς -- 
ἀχτῆς ἐχώρισε᾽ (ν5. 1 54.), καϑά τις φησὶ ποιητής. ν5. 2 οὐ ὃ τοῦ] 
ΘΟΡΤπιρ τη ΠΡγόστιη ΒΟΥ ἸΡ ἀΡΆΠη., τα πι5 τη 4618: ἀΘ5άθνο. Βοιωτίας 
ἐχώρισ᾽ ἀκτὴν ἐκτεμὼν προβλῆτα πορϑμῷ οἱ. ΒΘΒΆΠ]6 5. 

19 
σπίλον Π. ΤΕ ΤΑ 

ΗΠ ΡγοΙ. 3 Ρ. 1348: σπίλον Παρνασσίαν (παρνασείαν οο4.). Ἴων 
Ὀμφαλῃ. οὐκ εὐ" σπιλάδες γὰρ πέτραι. 

20 

ἴτ᾽ ἐκφορεῖτε, παρϑένοι, 
κύπελλα καὶ μεσομφάλους 

Δπι. ΧῈ Ρ. 501 ": Ἴων δ᾽ ἐν Ὀμφάλῃ " ἴτ᾽ --- μεσομφάλους. οὕτω 
δ᾽ εἴρηκε τὰς βαλανειομφάλους. Οτη. 0. ᾿. Ἐπιϑέ. Π. Ρ- 1261. 24. ΕἸ: 
ἩΘργοΙι. 2 Ρ. 578: μεσομφάλους " φιάλας (φιάλαι ςοἄ.). Ἴων ὥβὰ ὁ04.) 

Ὀμφάλῃ. 
21 

ἐνιαυσίαν γὰρ δεῖ μὲ τὴν ὁρτὴν ἄγειν 
ΑΕ! Ρ. 208 Ἐ: δοκεῖ δέ μοι οὗτος. ἄνδρες φίλοι. ὁ καλὸς γά- 

στρις οὐκ ἂν ὠκνηκέναι εἰπεῖν καὶ τὰ ἐξ Ὀμφάλης᾽ Ἴωνος τοῦ τραγῳδο- 
ποιοῦ "ἐνιαυσίαν ἐπ λέγειν’ οἷον καϑημερινήν. ἐνιαυσίαν. ΒΟ, ἐναυ- 
σίαν ῬΎΥ͂Ι,. ἑορτὴν Π|Ρτ], ὁρτὴν ὈΙπάογῆιι5. λέγειν ΠΟΥ], ἐλθλες Βροωί- 
1οῖπι8. 

22 

ἀλλ᾽ εἶα. “υδαὶ ψάλτριαι, παλαιϑέτων 
ὕμνων ἀοιδοί, τὸν ξένον κοσμήσατε. 

ΑΙ. ΧῚΝ γ. 684 1: τὰς ΔΜυδὰς ἡναλτρίας φησὶν εἶναι ὁ Ἴων ἐν τῇ 
Ὀμφάλῃ διὰ τούτων “ἀλλ᾽ --- κοσμήσατε᾽. ν8. 1 αλλεια Α,, ἄλλειαι Β, 
ἀλλ᾽ αἵ ΡΥ, ἀλλ᾽ εἶα Βιομε]οῖα5. παλαιϑετῶν διΐο ΘΟμνγοὶ σὮ.; πα- 
λαιφάτων οἷ. 1) οΟὈτδΘΙ8. 

29 

“υδός τε μάγαδις αὐλὸς ἡγείσϑω βοῆς 
ΑΙ. ΧΙΝ ρΡ. 684 Ο ἀο τηϑρα 146: Ἴων δ᾽ ὁ Χῖος ἐν Ὀμφάλῃ 

ὡς περὶ αὐλῶν λέγει διὰ τούτων “Δυδός --- βοὴς᾽. ὕπερ ἐξηγού- 
μένος ἰαμβεῖον ᾿Δρίσταρχος ὁ γραμματικὸς ---- γένος αὐλοὺ φησὶν 
εἶναι τὸν μάγαδιν. 1᾿ ἄγη. ἐορίο ΑΥποπδθο Ρ. 684 1“ βίατα!! ἐλλεί- 
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πεῖν τὸν ΤῈ σύνδεσμον, ἵν᾽ ὴ μάγαδις αὐλὸς ὁ προσαυλούμενος τῇ 
μαγάδι. ΠΌΡΎ ΙΝ. 2 Ρ.519: μαγάδεις" αὐλοὶ κιϑαριστήριοι. ὄργανον 
ψαλτικόν -- Ἴων Ὀμφάλῃ “ ἢ μαγάδης αὐλὸς ἢ γηϑηβοὴς ἀντὶ τοῦ 

ὁ συνάδων τῇ μαγάδι (μαγάδη ὁοο(.). βοῆς] βοὰς Αἰμομδοὶ Β. 

24 

βακκάρεις τε καὶ μύρα 
καὶ Σαρδιανὸν κόσμον εἰδέναι χροὸς 
ἄμεινον ἢ τὸν Πέλοπος ἐν νήσῳ τρύπον. 

ΑἸ, ΧΝ νΡ. 690 Β: ὀνομάξεταί τι μύρον βάκκαρις. οὗ μνημονεύει 
---ἨἼων Ὀμφάλῃ ᾿βάκκαρις ---- τρόπον". ν5. 1 βάκκαρις Ἰἰρεῖ, βακκά- 
ρεις Ἰ)1πογῆτι8. 

2 
καὶ τὴν μέλαιναν στίμμιν ὀμματογράφον 

ῬοΙαχ 8,101: ἴσως δ᾽ ἂν. τοῖς κόσμοις προσήκχοι ---- ἡ στίμμις 
παρ᾽ Ἴωνι ἐν Ὀμφάλῃ " καὶ -- ὀμματογράφον᾽. ΟἸοΘνΟΡ. ἴῃ ΠΠποοάο5. 
Ρ..873, 38 (Λπθοά. ΒΟΚΚ. Ρ. 1208): εὑρέϑη δὲ καὶ τὸ στίμμι “ϑηλυκῶς 
λεγόμενον. οἷον ἡ στίμμις τῆς στίμμιδος. ἐωνομφαλὴ (1. ὁ. Ἴων Ὀμ- 
φάλῃ) “καὶ --- ὀμματογράφον᾽. Αποοά. Οχομ. τρῖ. 5 ᾿ 418, 8: ἢ 
στίμμι τῆς στίμεως" ἦων Ὀμφάλῃ " καὶ --- ὀμματογράφον᾽. Ἐπαπἄθπι 
ψΘΥβιη. ὁ. Δ. π. Εππιδί. Οα. γ. 176], 83 αϑουέ, βίῃηθ ρ. οἱ 8. τι. 
Απροά. Οχοη. νοὶ]. 3 ρ. 359, 18 ΑΎΝΝ 1. Θ. δ45 ἴῃ Απροοά. Ῥδυ15. 
ψοΐ, 8 ν' 46. 8 Τῦυϑι, Π]. Ρ. 728, 58. 

20 
οἶνος οὐκ ἔνι 

ἐν τῷ σχύφει 

ΑΠΠ. ΧΙ Ρ- 498 Ε: Ἴων δ᾽ ἐν » Ὀμφάλῃ " οἶνος ---- σκύφει᾽ τῷ σκύ- 
φει ἰδίως ἀπὸ τοῦ σκύφος σχηματίσας οὐδετέρως ἔφη. Οἱ. [Ά}.. τι. 
Ἐπιβί. Οἀ. ρΡ. 1775, 19. 

27 
πῖϑι Πακτωλοῦ ῥοάς 

Ἐΐίγιι. Μ. Ρ. 671, 41: "πῖϑι --- ῥοάς - ἀντὶ τοῦ πίε. Ἴων ἐν Ὀμ- 
φαλ 

28 

ἐξανϑρακώσας πυϑμέν᾽ εὔκηλον δρυός 
Ῥμποί. Τμοχ. Ρ. 84,32: εὔκηλον" εὔκαυστον. εὔσχιστον. Ἴων ἐν Ὀμ- 

φάλῃ ἡ ἐξανϑρακώσας - δρυός". Ἐΐγιι. Μ. Ρ. 399, 12: εὔκηλον᾽ εὖ- 
σχιστον. εὔκαυστον (εὔκλαστον 2}. ἐξανϑρακώσας Ξ- δρυός. ψηοσο 

Ἡδυ ΒΒ 1 Ρ. 1509: εὔκληρον δρυός" εὔσχιστον. εὔξυλον. εὔκαυστον. 

29 
ὑπὸ δὲ τῆς εὐφημίας 

κατέπινε καὶ τὰ κᾶλα καὶ τοὺς ἄνϑρακας. 
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Αἰ. Χ ζ Ῥ. 411 Β: Ἴων δ᾽ ἐν Ὀμφάλῃ ἐμφανίσας αὐτοῦ (Π ον υ]15) 

τὴν ἀπήρεμι ίαν ἐπιφέρει “ὑπὸ --- ἄνϑρακας᾽". τυυϑί. 1]. Ρ. 870, 12: τῷ 

παμφάγῳ Ἡρακλεῖ. ὃς καὶ τὰ καάλα καὶ τοὺς ἄνϑρακας κατέπινε. 5.- 

τον άπ Θά. Ρ. 1817, 18. Υ8.1 εὐφημίας] βουλιμίας οἱ. ΒομΕΘῖαδ; 

51 414 ταπίαπ άπ, εὐθηνίας τ] τη. ν8. 2 κᾶλα Βοιποίρι., καλὰ 

Αἰποηδοὶ οοάοχ ἃ, καλα ΟἿΚΚ οὐ τὐϑι., κῶλα ῬΎΥ͂ΤΙ). 

90 

ῬΟ]]υχ 3. 95: διστοίχους δ᾽ εἶχεν ἄρα (ΤΊΣ ΟΠτι8 ΝΊΘΟΟΙ 8 ΟΥρυῖ 
Ῥίον) τῷ ᾿Δριστοτέλους͵ λόγῳ τοὺς ὀδόντας, κατὰ δὲ τὴν Ἴωνος τοῦ 
Χίου δόξαν τριστοίχους Ἡρακλῆς. Τχείζ. ΟἿ]. 8, 9571: ὡς καὶ τὸν 
Ἡρακλέα δὲ ὃ Χῖος Ἴων λέγει ἔχειν ὀδόντων τοίστοιχον ϑέσιν ἀρραγε- 
στάτην. Αα ΟἸηΡΠΔ]6η ργοΡΑὈΙΠ1 ον παθο τοιψα! ΝΊΘΡΟΥ αἸηρ.. Γ ΖοίΖο5 
Γουίδβ56 ἰρ88 Ροοίδθ νοῦθὰ βουνανὶδ, ἔχων δ᾽ ὀδόντων ἀρραγεστάτην 
ϑέσιν | τρίστοιχον. 

91 
ἐρρωπίξζομεν 

ἩΘΒγΟΠ. 1 Ρ. 1656: ἐρρωπίζομεν. Ἴων Ὀμφάλῃ. τινὲς ϑῥωπίζειν 
ἀπέδοσαν τὸ ἀτεχνιτεύεσθαι καὶ ἀμαϑεύεσϑαι. κακῶς ἔστι γὰρ δῶπος 

ὃ λεπτὸς φόρτος χτξ. ῬΠοῖ. Τ,οχ. Ρ. 17, 19: ἐρρωπίζομεν- σύμμικτα 
καὶ συμπεφυρμένα ἐποιοῦμεν. 

92 
ϑίασος 

Ἠδυροοῦ. Ρ. 98, 14: ϑίασος -- τὸ ἀϑροιξόμενον πλῆϑος ἐπὶ τελετῇ 

καὶ τιμῇ ϑεῶν --- Ἴων δὲ ἐν Ὀμφάλῃ κοινῶς ἐπὶ παντὸς ἀϑροίσματος 

ἔταξε τοὔνομα. ϑ΄τα Ποὺ οτα. 80. ποιη. ῬΠοί. 1,6 Χ. Ρ. 92, 11 διυϊά, ν. 

ϑίασος ἄοπ. 1ω6Χ. Ρ. 1045. 

99 
χελιδόνες 

Κ'6Π01. ΑΥν. Αν. 1680: Ἴων ἐν Ὀμφάλῃ τοὺς βαρβάρους χελιδόνας 
ἀρσενικῶς φησίν. 

ΠΣ ΠΟ ΡΙΘῚΣ 

94 
ἄιδροι 

υΐ ω 

Ἠόργ οι. 1 Ρ. 146: ἀιδροί: ἀίδριες. Ἴων Τεύκρῳ (ὧν τευκρ οοά.). 

οἵ, Ἐέγια. Μ. Ρ. 42, 31: ἄιδροι" ἀίδριες, ἀμαϑεῖς. ἄπειροι. 1)6 δὸ- ᾿ 

οοπία ν. Ἡογοά. Ατοδα, Ρ. 74, 325. 

90 

ἀμφιβώτης 
ΠΘΡγ οι. 1 Ρ. 396: ἀμφιβώτης" “περιβόητος. Ἴων (υἱῶν οο.) Τεύ- 

χρῳ. βου! θοπάτι νἹἀοίιν περιβοήτου οππὶ ΒΘμ] οἷο. 



ΙΟΝ πης 

ΦΟΙΝΙΞΙ͂ 

ΒῚ5. Βἰμιρ]ϊοῖτον Φοῖνιξ Ιδυιάαίαν ({ν. 86 οὐ 37), ἀπαίον ({ν, 38---41) 
Φοῖνιξ ἡ Καινεύς. ἱ5 Φοῖνιξ δεύτερος ({᾿". 42. οἱ 43). 

90 
καὶ τὸν πετραῖον πλεκτάναις ἀναίμοσι 
στυγῶ μεταλλαχτῆρα πουλύπουν χρούς 

Αἴ. ΥΠ νυ. 818 Ε: τοῦ πολύποδος μνημονεύει καὶ ὃ τραγικὸς Ἴων 
ἐν Φοίνικι λέγων ἣ καὶ τὸν. -- χροός". Οἱ. Δ}. κι. Ἰὰπιρί. Οἀ, γ»». 154!, 
43. νβ. 1 καὶ ομι. Ἐλιϑέ. ἀναίμονα Ἐϊιδέ. ν5. 3 πουλύπουν Υ],, πολύ- 
πουν ΒΡ οὐ Ἐβί. 

97 
ἀλλ᾽ ὦ ϑυρέτρων τῶνδε κωμῆται ϑεοί 

ΡοΙαχ 9, 87: κωμήτας τοὺς γείτονας καὶ τρῆμα ὠνόμαζον" --- 
Ἴων δὲ ἐν Φοϊνικὶ σαφέστερον “ ἀλλ᾽ ὦ --- ϑεοί᾽ 

98 
ἀλλ᾽ ἔν τε χέρσῳ τὰς λέοντος ἤνεσα 

ἢ τὰς ἐχίνου μᾶλλον οἰξυρὰς τέχνας" 
ὃς εὐτ᾽ ἂν ἄλλων κρεισσόνων ὁρμὴν μάϑῃ. 
στρόβιλος ἀμφ᾽ ἄκανϑαν εἵλίξας δέμας 
κεῖται δακεῖν τε καὶ ϑιγεῖν ἀμήχανος. 8 

Αἴ. ΠῚ Ρ. 91 Ὁ: ὅτι δὲ οἱ ἐχῖνοι --- ἑαυτῶν εἶσι φυλαχτικοὶ πρὸς 
τοὺς ϑηρῶντας προβαλλόμενοι. τὰς ἀχάνϑας ὥσπερ τι χαράκωμα. Ἴων 

ὃ Χῖος μαρτυρεῖ ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ (ἐν φοινίκῃ καινῇ 11})0}1)} λέγων 
οὕτως "ἀλλ᾽ --- ἀμήχανος". Ἐξοβάθιηῃ ὙΘΥΒΊΙΒ 8. βαῦ. ἢ. τῆν ΘΠ ΟΌ 5 
5, 68 (απά46 ὁουγαρία γοῦθα ἑλίξας δὲ μὲν κεῖται ν5. 4 54. ἀθοργρϑιΐ 
Ῥϊορϑαΐδη. 7, 83), 5ῖπθ Ρ. οἱ δ. ποιι. 9 οὶ]. 1]. Ο, 714. ἴὰ Αποοα. 
Ῥῆ γο]. ὃ Ρ- 887, 10. ΘΧΊΓΘΙΠΟΒ ἀπὸ ὙΘΥΒΊΙΒ μαδεξ Ῥ]ΐ, Μον. Ρ. 
9711 Ἐ-: πφοσιούσης γὰρ αὐτῆς, ὡς φησὶν ὁ Ἴων “ στρόβιλος --- ἀμή- 
χανος΄. ν8.1 ἔν τε χέρσῳ] ἔν γὲ χέρσῳ Κ680]. 1|., ἡ ϑαίστι ΒΔ ΗΠ: 
τοι ρίαθδιῃ ἀλλ᾽ ἕν γε κύρσω. ν5. 2 ἢ] καὶ Ζοῃοῦ. ΘῈ ὅ9Π0]. Εἰ. Ὑρ. 
ὃ κρεισσόνων ϑηρίων ἄδθπηο!. οἱ 5.680]. ΤΠ. ὁρμὴν]ὔ ὀσμὴν ΖομοΡ., 
εὐνηρᾷς Ξ9Π01]. Π. νβ. 8 δακεῖν τε καὶ ϑίγειν. ΑἸΠ., δακεῖν δὲ καὶ ϑί. 
γειν ὅ610]. 1Π]|.., ϑιγεῖν (ϑίγειν οἱ γήϑειν ν. 1. ἴῃ Ζθπο}.) τε καὶ δακεῖν 
ΡΙαί. οἱ Ζϑμοῦ. 

99 

ἐπὶ δ᾽ αὐλὸς ἀλέκτωρ “Δύδιον ὕμνον ἀχέων 
ΑΔ]. ΤΥ͂ Ρ. 184 Ε: Ἴων δ᾽ ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ ἀλέκτορα τὸν αὐλὸν 

καλεῖ ἐν τούτοις ς ἐπὶ δ᾽ -᾿ ἀχαιῶν᾽. ἐπὶ δ᾽ ΑΒΡΥ, ἐπῇδ᾽ 1,. ᾿“χαιῶν 
γα]ρὸ, ἀχέων γΟ] ἰαχῶν ΜοΙμοΙκῖ 8. Πμοσαμι γοβΡίοῖς Ἐπί. Θά. ρΡ. 
1479. 27: Ἴων δὲ ὁ τραγικὸς ἀλέκτορα τὸν αὐλὸν εἶπε. 
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40 

δρυός μ᾽ ἱδρὼς 
καὶ ϑαμνομήκης ῥάβδος ἢ τ᾿ Αἰγυπτία 
βόσκει λινουλκὸς χλαῖνα. ν᾿ πέδη. 

ΑἸ. Χ Ρ- 351 Ὁ : Ἴων δ᾽ ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ δρυὸς ἱδρῶτα εἴρηκε 
τὸν ἰξὸν ἐν τούτοις ξ δρυὸς τς πέδη᾽. Ἐαβί. 1]. ». 8θῦ, 18: ἰξὸν δὲ δρυὸς 
ϑωατὸ ὡς τὸ ἡ δρυὸς ἱδρὼς καὶ ϑαμνομήκης κλάδος". ν5.1 δρυὸς 
μὲν ΠΥ, δρυός μ᾽ Οαδαιθοηιβ. ν8. 2 ϑαμνομήκης Ἐὐπϑί. ; ταμνομή- 
κῆς ἰΥἶ κ 5. ΡΥ͂, δ ταναομήκης Ὁ νϑ5. ἃ λίνουλκος 1ἰδτϊ, λενουλκὸς 
Ἰζοορκίαβ, λινόκλως οἷ. Το ΘοἸτῖι5. ϑήραγρος Ῥ, ϑηραχρὸς ΒΥ. 

ν 41 

εἰ δ᾽ ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος. ὦ πολιῆται 
Αὐ. δη. 706: εἰ δ᾽ ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος ἢ τρόπον οστις 

ἔτ᾽ οἰμώξεται. 01 561.0].: τοῦτο Ἴωνός ἐστιν ἐκ Φοίνικος ἢ Καινέως 
(ἢ καὶ Οἰνέως ἀιίο Β6η1].) ἡ εἰ δ᾽ --- πολιῆται". δ᾽ ἐγὼ] δὲ τὸ ΘΜ. ὦ 
δά τά τε ΒΘηἐ] 6 τι8. 

42 

ἔχτυπον ἄγων βαρὺν αὐλὸν τρέχοντι ῥυϑμῷ 
Αἰ. ΙΥ̓ Ῥ». 1856 Α: ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ Φοίνικι ὃ αὐτὸς Ἴων φησίν 

“ ἔχτυπον --- ῥυϑμῴ’ ἷ οὕτω λέγων τῷ Φρυγίρ" βαρὺς γὰρ οὗτος. 1ο- 
ΠΟΤῚ ΒΟΥ ρ51580 ἐχτύπουν ἄγων βαρὺν [ αὐλὸν τρέχοντα ῥυϑμόν εἰ. 
Βομτ] 6 πι5. 

43 
τιμαλφής 

ΗΘ ργοΜ.. 2}. 1388: τιμαλφής" ἔντιμος. τιμὴν ἀλφάνουσα. διὰ τι- 
μῆς ἀγομένη. Ἴων Φοίνικι δευτέρῳ. 

ΦΌΡΘΥΡΩΟΣΙ 

Ῥγοο]α5 ΟΠ βίοι, Ρ. 482 οα. Οἰαἰδῇ.: Ὀδυσσεὺς δὲ αἰκισάμενος 
ἑαυτὸν κατάσκοπος εἰς Ἴλιον παραγίνεται. καὶ ἀναγνωρισϑεὶς ὑ ὑφ Ἑλέ- 
γῆς ,περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς πόλεως συντέίϑεται" κτείνας τε τινὰς τῶν 

Τρώων ἐπὶ τὰς ναῦς ἀφικνεῖται. Ηοὸ ἀγδιηδῦ!β ἀΥρυπΘ πηι {ππ|556. 6 
ἔν, 44. φομο] δὶς ὙΥ 6] ἴον ΠΤ αροᾶ. ρΡ. 948. 

11 
σιγᾷ μέν, ἐχϑαίρει δέ, βούλεταί γε μήν 

ΑΥ. ἤδη. 1425: ποϑεῖ μέν, ἐχθαίρει δέ. βούλεται δ᾽ ἔχειν. τὶ 
ὅ6101. (οἵ, Βα, ν. Σίφνιοι): παρὰ τὰ ἐκ τῶν Ἴωνος Φρουρῶν. ὅπου 
ἡ ̓Ελένη πρὸς τὸν Ὀδυσσέα φησί " σιγᾷ --- μήν. 

40 

προϑεῖ δέ τοι σῦριγξ ᾿Ιδαῖος ἀλέκτωρ 
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ΑἸ. ΤΥ μ. 185 Δ : Ἴων δ᾽ ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ ἀλέκτορα τὸν αὐλὸν 
καλεῖ --- ἐν δὲ Φρουροῖς τὸν ἀλεκτρυόνα ᾿Ιδαῖον εἴρηκε σύριγγα διὰ 
τούτων “ προϑεῖ --- ἀλέκτωρ᾽. προϑεῖ] προσϑεῖ . 

40 
νιφόεσσ᾽ Ἑλένη 

Ἡόϑγ οι. 3 Ρ. 684: νιφόεσσα Ἑλένη" ἀντὶ τοῦ λευκή. Ἴων Φρου- 
ροῖς. Ῥοίϊι5 [6 χ. Ρ. 801, 7: νιφόεσσα σελήνη" λευκή. Νίσμη νὸ- 
Γ] 510 ΠΘΒΟΪΠΊΙΙΒ. 

47 
πυργείαν σχοπήν 

ΠΟΥ͂ γον, Ὺ. 1088: πυργήφως" μετέωρος ὡς πύργος. καὶ ἐν Φρου- 

θοῖς ᾿ πυργείαν κοπήν". Ιοποιῃ ἐν Φρουροῖς ἀἴοὶ πὲ ]]οχὶς Ἐ]ου 5. 
ψιάοίαν πυργήρης (5ϊς Οτιν δἔιι5) οΧχ 8110 οἰπβά θη Ροοίδο ἀγαιηδίο Α]- 
Ἰαύτη [πἰδβο 80 Τ]οροπΐαηο Η βυ ομ1 δπιοίογο. χοστήν ἴθ κώπην τηιι- 
ἰανὶς Μαβυνιιβ, σκοπήν τοϑυϊξα! Ὁ ριον. 

48 
στέφανοι χειρῶν 

ϑ680]. ΡΙαΐ. Ρ. 985 " 4: ὕρμους περὶ τὸν τράχηλον ἢ τὰς χεῖρας. 
οὺς καὶ στεφάνους χειρῶν λέγει Ἴων ἐν Φρουροῖς. 

49 
χλητῆρα 

δυο. 3 Ρ. 378: κλητῆρα᾽ τὸν καλέσαντα. Ἴων Φρουροῖς. 

ΙΝΟΕΕΤΆΑΡΝΥΜ ΕΑΒΥΠΛΔΒΥ͂Μ ΕΕΛΟΜΕΝΤΑ 

ο0 

ἐκ τῶν ἀέλπτων μᾶλλον ὥρχησεν φρένας 
ΑἸ. ΤΡ. 31.Α (ἢ. ᾿ππβί. Οἁ. ν. 1942, 4): ἔταττον γὰρ τὸ ὀρχεῖς 

σϑαι ἐπὶ τοῦ κινεῖσθαι καὶ ἐρεϑέξεσϑαι. - Ἴων " ἐκ τῶν --- φρένας. 
ὥὦρχησε απίο ὨΙμἀονῆπμ. 

πη 

κότυλον οἴνου πλέων 

Αἰ. ΧΤ . 418 Β: μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ (56. τοῦ κοτύλου) καὶ Ἴων 
ὁ Χῖος κότυλον οἴνου πλέον (πλέων πη ἀοτῆπ5) λέγων. 

52 
Νυμφαῖον ὄχϑον 

ΠΗ ἙΥΟΙ. 2 Ὀ. 691: Νυμφαῖον ὄχϑον. Ἴων. ὃ πάρος (ὃ πόρος Ῥοτ- 
50.) ὃν ὁ ᾿Δλφειὸς τὴν ᾿ἄρκάδων (ἀρκάδαν οοα.. ΘΟΥΥ. ΜοΙ πο 5) 
παραμειβόμενος (κατὰ Δα. ΜΟΙ ΠΟ ΚΙ 8) τὰς λεγομένας Γλυφὰς διέρχεται. 
οὗ δὲ περὶ ποταμόν. Νυμφαῖον δ᾽ ὄρος ἀκούει τὸ περὶ τὴν ᾿Δρκαδίαν. 
ἘΧιρομηᾶ νοῦθὰ Π0ἢ Θχρϑαᾶϊο: οὗ δὲ περὶ Πολέμωνα Νυμφαῖον ὄρος 
ἀχούουσι τὸ περὶ τὴν ᾿Αρκαδίαν εἰ. Τ)οῦταρις Αᾶν. 1 ρ. 581. 
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9 

οὐδ᾽ ὅγε σώμα τυπεὶς διφυεῖς τε κόρας ἐπιλάϑεται ἀλκᾶς, 
ἀλλ᾽ ὀλιγοδρανέων φϑογγάζξεται:" 
ϑάνατον δ᾽ ὅγε δουλοσύνας πφοβέβουλε. 

ΡΆΠ]Ὸ 1. γΟ]. 2». 466: τοῦ δὲ περὶ τοὺς ὄρνειϑας ἐναγωνίου μέ- 
μνηται καὶ ὃ τραγικὸς Ἴων διὰ τούτων “οὐδ᾽ ὅγε --- προβέβουλε᾽. 

54 

ἐξῆλϑον ἡ μόνη τε καὶ τλήμων τροφὸς 
παίδων. βόϑρους λιποῦσα πενϑητηρίους. 

Ἐ͵υϊ. Μον. Ρ. 118 Β: εἰς βόϑρους τινὰς καταδύντας ἱστοροῦσιν 
ἐπὶ πλείους ἡμέρας μένειν μηδὲ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ὁρῶν. βουλομένους, 
ἐπειδὴ καὶ ὁ τετελευτηκὼς ἀπεστέρηται τούτου. Ἴων οὖν ὃ τραγικὸς 
ποιητὴς οὐκ ἀνήκοος ὧν τῆς τούτων εὐηϑείας πεποίηκέ τινα λέγουσαν 
᾿έξηλϑον -- πενϑητηρίους᾽. γ8. 1 ὑμῶν ἱκέτις ἡβώντων ὁοάθχ Ῥα- 
τἷ5. Β, ἡμῶν καὶ τὰ ἡμῶν γ6] ἡμωνῆται καὶ τοὺς ἡμῶν ἃ1]., ἡ μόνη τε 
χαὶ τλήμων ἸΔοΟ 5188. 

0 

τὸ γνῶϑι σαυτὸν τοῦτ᾽ ἔπος μὲν οὐ μέγα, 
ἔργον δ᾽ ὅσον Ζεὺς μόνος ἐπίσταται ϑεῶν. 

ῬΙμί. Μου. Ρ. 110 7): τξν τὲ γὰρ τῷ γινώσκειν ἑαυτὸν περιέχεται 
τὸ μηδὲν ἄγαν. καὶ ἐν τούτῳ τὸ γινώσκειν ἑαυτόν. διὸ καὶ περὶ μὲν 
τούτων φησὶν ὁ Ἴων οὕτως " τὸ γνῶϑι ---- ϑεῶν᾽. ἘΠοβάθτῃ ν ΘΙ 515 Οπη. 
Ρ- π. Βαθθηΐ ΚὅὁΠ01. ῬΙ]αΐ. Ρ. 919" 29 οἱ ΟἸγιαρὶοά. ἴῃ Ῥ]αὶ, ΑἸ- 
οἷ. ῥγυ. Ρ. 301. νβ8. 1 τοῦτ᾽ ἔπος μὲν οὐ ῬΙαΙ. . ἐν λόγοις οὐδὲν 610]. 
ῬΙαύλθι ΟἸΙΡ. νβ..3 ἔργον δ᾽ ὅσον Ζεὺς μόνος ῬΙαί., ἔργῳ δὲ μό- 
γος τοῦτ᾽ ὅ'6Π0]. ῬΙαΐ., ἔργον μόνος δὲ Ζεὺς ΟἸΣ ΩΡ. ϑεῶν ῬΊαί, οὲ 
ΟἸγρ.. ϑεός 5680]. Ῥ]αί. ἔογίαββϑθ ἔργω δὲ μοῦνος Ζεὺς ἐπίστα- 
ται ΚΟ, 

90 

φίλων δ᾽ ὃ τ᾽ ἐλϑὼν ἐπιρθῳ ὃ τ᾽ ἀπιὼν βαρύς. 
ΡΙαῦ, Μον. Ρ. 4606 9) (5100. ΕἼον. 4, 117): καὶ γὰρ ἡ γυνὴ λυπεῖ 

καὶ τὸν ἰατρὸν αἰτιῶνται καὶ Γρα σα ετοὶ τὸ κλινίδιον. " φίλων --- 
βαρύς’. ὡς ὁ Ἴων φησίν. λυπηρός Ἰἰθιϊ, λυπρὸς τοί. 

Ὁ 

μέλας γὰρ αὐταῖς οὐ πεπαίνεται βότρυς. 
ΡΊαι. Μοτ. ρΡ. 668 Ο: τὴν δὲ “σελήνην ἀδρανεστέρας ἀφιέναι τὰς 

αὐγάς" “μέλας -- βότρυς᾽ κατὰ τὸν Ἴωνα. μέλας γὰρ αὐταῖς] μήνης 
γὰρ αὐγαῖς οἱ. Μ. Βοϊμηϊάτπι5. ῬΊαι, Μον. Ρ. 929 Α: αὐτῆς (1ππ86) 
δὲ νωϑείαν καὶ τάχους ἀμβλύτητα καὶ τὸ ϑερμὸν ἀδρανὲς, καὶ ἀμαυ- 
ρόν. ᾧ κατὰ τὸν Ἴωνα “ μέλας οὐ ΘΡΕΝΟΟΝΝ βότρυς᾽. εἰς τί ϑησόμεϑα 
πλὴν ἀσϑένειαν αὐτῆς καὶ πάϑος --το; ποά Κτοθδοι Ε)0]. 1, 36.1 Ρ. 
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503 {γα ϊς, Τόμοπι αἰχῖββο ᾿σπδηι σῶμα τῇ μὲν ὑελοειδὲς διαυγές. τὴ 
δ᾽ ἀφεγγές . ποι ν᾽ ἀοῦιν ὁ ἐναροράϊα μοι ο586 (οἵ, ΜΌΠ ον γάρ. 
Ηβι. νοὶ], 3 μ. 80). 

Ὁ δ 

: δελφῖνος, ἐν χέρσῳ βία 
ῬΙαι. Ὑ. Τ)οπιοβέϊ. ο. 8: τὸ δὲ τοὺς λόγους (1) ομποβ θα οἱ ΟἸοο- 

ΤῸ18) ἀντεξετάξειν καὶ ἀποφαίνεσϑαι πότερος ἡδίων ἡ ἢ δεινότερος εἶ- 
πεῖν. ἐάσομεν. κἀκεῖ (κακὴ ᾿) γάρ. ὡς φησὶν ὃ Ἴων. δελφῖνος ἐν 
χέρσῳ βία. ἣν ὃ περιττὸς ἐν ἅπασι Κεκίλιος ἀγνοήσας ἐνανιεύσατο 
σύγκρισιν, τοῦ “ημοσϑένους καὶ Κικέρωνος ἐξενεγκεῖν. ΤοΠ θη βοτὶρ- 
5586 χαχὴ γὰρ ἡ ὃ. ἐν χ. βία εἰ. ἘοΙΒκῖπ5. 

99 

βοαχὺν λίνου κύπασσιν ἐς μηρὸν μέσον 
ἑσταλμένος 

ῬΟΙῸχ 7, 60: ὃ δὲ κύπασσις λίνου πεποίητο. σμικρὸς χιτωνίσκος 
ἄχρι μέσου μηροῦ. ὡς Ἴων φησί “βραχὺν ---- ἐσταλμένος᾽. ΟἸηρΠα]Δ6 
6556 Ἰοομι, απὸ Ἠδγοθ]θ5. ἀθβουθαίαν ΟἸηρΠα]8 6. ἐπηΐϊοα ᾿παπιέτι5, 
ΡΙΟ Δ ὈΙΙοΣ οἱ. Μ ΘΙ Κι. 

00 

ὅταν δὲ πόντου πεδίον Αἰγαῖον δράμω 
ΚΠ]. Ἐπιν. ῬΊοθη. 309: πεδία τὴν ϑάλασσάν φησιν ---- οὕτω καὶ 

Ἴων λέγει “ὅταν --- δράμω. 

601 

τύπτων τὸν αὑτοῦ κρᾶτα 
ὅ60]. Επ:. ῬΠορθῃ. 1159: ἀμφίβολον πότερον τοὺς “πρᾶτας εἶπεν 

ἢ τὰς κρᾶτας. ἐπεὶ -- καὶ Ἴων “τύπτων --- κρᾶτα΄. αὐτοῦ οα., αὐ- 
τοῦ 50Υ1}81. 

602 

δουνίαβ ἴῃ Ἄοτρ. Ο. 1, 482: κἰδὶ 51. Εγϊάαηιιβ., ἡνε ογγαηί (Του, 
σογρίαηί): ---- ΤΠοβῖας (1. 6. ΟἸἰθδίαβ) πιο ἐη ραϊα 6586, (μοονΊ]ι5 ἐηι (ὐδν- 
μιαμΐα, ἴπ ψο Πιωπίηε Καΐο (ῬΠπαρίμοη οἱ. 1. Ἡ. οββίαβ.) δα γοίιδ 
οϑέι Τοη ὕπι Αοϊιαῖα. 

09 

οὐ γὰρ λόγοις “άκαινα πυργοῦται πόλις, 
ἀλλ᾽ εὖτ᾽ ἂν άρης νεοχμὸς ἐμπέσῃ στρατῷ. 
βουλὴ μὲν ἄρχει, χεὶρ δ᾽ ἐπεξεργάζξεται. 

ϑοχίμβ. ΕΠΩΡΙν. Ρ- 679, 27 46 ϑραγνίαμπβ: ἔνϑεν ὃ τραγικὸς Ἴων 
κινηϑεὶς εἶπεν ἐπ᾽ αὐτῶν " οὐ γὰρ --- ἐπεξεργαάξεται ". 8.2 εὐτ᾽ Ἴφης 
ἂν οἷ. Μοϊποϊῖαβ. ν8. ὃ 5610]. Α Π|. Δ, 2373: οὕτω φησὶν Ἴων 
“ βουλὴ --- ἐπεξεργάξεται᾽". Ροθίαθρ μοῃῖθῃ οἵη. ὅ6Π0]. Β], 1]. Η. 158, 
αὶ γὰρ Ρτὸ μὲν Ἰορίταν. 

"- 

ΤΒΑα, ΘΠΑΚΟ. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 9. 
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04 
βομβυλιός 

ῬΟΙμχ 6, 98: βομβυλιὸς δὲ τὸ στενὸν ἔκπωμα, καὶ βομβοῦν ἐν τῇ 
πόσει. ὡς ̓ Αντισϑένης ἐν Προτρεπτικῷ. τὸ δὲ ποτήριον Ἴων ἐκάλεσεν. 

[Ὁ] 

πυκναία 

Ἡοργ οι. 2 Ρ.1079: πυκναὶ πτερά" τὸ ἐν ᾿4ϑήναις δικαστήριον. τὴν 
πύκνα. Ἴων (τὴν πυκναΐων οο4.). “Τ)ηπδθ. οἹοββᾷθ ὁοππποίδθ Βυμηΐ, 
αἸίογτα πυκνὰ πτερά. ΟΠ1π|8 ΘΧΡΙΟΔ10 ἘΣΈΝΗΕΙ αἸίογτα πυκναίαν " τὸ ἐν 
᾿ϑήναις δικαστήριον, τὴν πύκνα, Ἴων. ἀοοοί ἀιδὲ αλιην 5 ΟΥ̓ ρΡίτι5 
ΤΒθορποβίαβ Ρ. 38. 13: πυλναῖα ΠΡΗΜῚ πυκνίας τὸ ἐν ᾿ἡϑήναις διχκα- 
στήριον᾽΄. ΜΕΙΝΕΚΙΥΆΑ. ΒίσρρΠ. Βγ“. Ρ. δ29, 4: πνύξ, τὸ παρ᾽ ᾿'4ϑη- 
ναίοις δικαστήριον --- λέγεται καὶ πυκναία. 

00 

ὁᾷ 
ϑίσαθ. ΥἼΠ ". 864, ν. ὅορι. ἔν". 978. 

07 
τραχεῖ 

ΟἸΠοορΟ». ἴῃ ΤΠ Θοαο08. Ρ. 280, 84 (Απθο4. ΒΘΚΙς. Ρ. 1196): τὸ τρα- 
χὺς μόνον εὑρίσκεται συναιρούμενον κατὰ τὴν εὖ" ϑεῖαν τῶν δυϊκῶν εἰς 
τὴν ΕἸ δίφϑογγον παρὰ Ἴωνι τῷ τραγικῷ . οἷον τὼ τραχέξ τὼ τραχεῖ. 

08 
φοινικόλεγνον 

ΗΘρΥ ΟΝ. 2. Ὁ. 1518: φοινικόλεγνον (φοινικόλαγνον ὁ04., δον. Μι- 
5118}. Ἴων. τὸν πηνέλοπα τὸ ὄρνεον" τὸν γὰρ τράχηλον Ἰ ἢ φοι- 
νικοῦν ἡ δὲ λέγνη (λάγνη ἀπίο Μπβιμτπη) παρέλκει. 

ἉΘΟΉΑΒΥΒ 
ΤΑΥΣ ΤΟΣ 

ἀνμὰς 1 

αργαρ 
Πᾶν Ρθογ. Ῥ. 829, 16: ἀργᾶς. “ἰσχίνης περὶ τῆς ἀποδύσεως. πιϑα- 

νώτερόν ἐστι λέγειν ὅτι ““ωριεῖς. μάλιστα δ᾽ ᾽4ργεῖοι, τὸν ὄφιν ἀργᾶν 
ἐχάλουν. ὡς ̓ 4χαιὸς ἐν ᾿Αδράόστῳ. Αο]ιδοῖὶ νοῦθὰ {π556 ἀργὴν ἔπεφνε 
(ἄἰορρ. ἔν. 1603) οἱ. ΜυΠοΠσαθ, 411 ἀὐριυπηοηάπιη ἀγαμπηα ϊα ἰάθη 
[1556 5 ϑρΊοαῦαν ααοὰ τὲ ΠΎΡΒΙΡυΪα ἰναοίαντ Τα ρ 1465. 

ΑΖΑΝΕΣ 

Τιγοδοηΐα ᾿ηρ!οίδξοηι ἀν ατηδεϊα. ἀρ θη δι πι Ππ|586. οομΐίθοῖ! ΜοΙ- 
ὨΘἸκῖπι5, 
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ὃ 2 
νῦν οὖν ἡμεῖς ἱχέται .. 
ϑαλλούς τε ϑεῶν γέρας. 
τίϑεμεν πρὸ ποδῶν τῶν σῶν λῆξαι 
τῆς ἀστερόπου Ζηνὸς ϑυσίας. 

Κ61.01. ἔπιν. Οὐ. 378: ἐξάπτων ἔφη παρῦσον ὁ οὖς ἱχέτευον τούτοις 
παρετίϑεσαν τὰς ἱκετηρίας. ᾿Δχαιὸς ᾿Αζξᾶσι “ νῦν οὖν --- ϑυσίας". να.} 
οἱ 3 Ἰαοπδ ἱπαϊοανὶ ὄπ Μοϊποϊκῖο Αμπ8]. ΑἸοχ. Ρ. 161, 4π| ἱκέται 
στεφάνους οἱ γέρας ἀϑανάτων 5 ρ}]οῦ οἵ ὁΠΟΥΪ 6556 γοιθα Ραίαι Τγ- 
ὁΔΟΠΘὴ οὈζοϑίδη εἶδ, πἰ 40 βδουϊῆοϊο απὸ ΝΥ οὕ] απ Αὐοδ 15 ΠΡ 51- 
βὲαί, νβ8. 4 ἀστεροποῦ ἀπίο ΤΠ ουτηδπηθπιη, οἵ, Ἡογοά. Ατοδά. ρ. 67, 18. 

ΑΘΛΑ 

γασ ζ39λα δὴ ᾿ϑλοι ἄταμπια ἱπβουϊρίατη ἐπουῖς ἀπ θῖτανὶ ροίορί. 

9 
Α. πότερα ϑεωροῖς ἢ ταγηνισταῖς λέγεις ; 
Β. πόλλ᾽ ἐσθίουσιν. ὡς ἐπασκούντων τρόπος. 

Α. ποδαποὶ γάρ εἰσιν οἵ ξένοι; Β. Βοιώτιοι. 
Ἅδι. Χ Ρ. 417 Ε' 46 Βοθοίογιιπη ψογδοϊζαίο: ᾿Δχαιὸς δ᾽ ἐν Ἄϑλοις 

“ πότερα --- Βοιώτιοι ". Ῥ ΘΥΒΟΠΆΡΙΙΩ ποίΐαβ ΠΌΥῚ οἵη. γ8. 1 ϑεωροῖς]) 
ϑεωρεῖς Ῥ. εἶτ᾽ ἀγωνισταῖς ῬΥ͂ΤΙ,, ἢ ταγηνισταῖς Μοϊποκίι5 ΕΧοτο. ἴῃ 
ΑἸ. 5ρ6ο. 1 Ρ. 8]. 

4 
γυμνοὶ γὰρ ὥϑουν φαιδίμους βραχίονας 
ἤβῃ σφριγῶντες ἐμπορεύονται. νέῳ 
στίλβοντες ἄνϑει καρτερὰς ἐπωμίδας" 

ἄδην δ᾽ ἐλαίου στέρνα καὶ ποδῶν κύτος 
χρίουσιν. ὡς ἔχοντες οἴκοϑεν τρυφήν. 5 

Δῃι. ΧΡ. 414 Ὁ: καὶ ὃ ̓ ἡχαιὸς (51. Οδβδα}.. ἀχίλλιος Α,, ἀχίλ- 
λειος ΕΥΤᾺ δὲ ὁ Ἐρετριεὺς περὶ τῆς εὐεξίας τῶν ἀϑλητῶν διηγούμενος 
φησί “γυμνοὶ -- τρυφήν᾽. Τιοο ἢ ΘΧ “Ἄϑλοις Ρουϊη Θ586. οἷ. 
Θ᾽ ΟΠνοἰρ βου. ν8. 1 ὥϑουν οογγιρίπ. γυμνοὶ δ᾽ ἄνωϑεν οἱ. Μεοι- 
ΠΟΙ πιβ,, ν5. 3 ἥβης δηΐθ ΒπμηἸκθηΐπτη. γ8. 4 ποδῶν κῦτος (αὐτὸς 
Β) ἱπορίιμῃι, τὸ πᾶν κύτος οἷ. Βομποίάον μη. ν8. ὅ χρείουσιν Α. 

"» 

9 

ἰσάργυρόν τ᾽ εἰς χεῖρα Κυπρίου λίϑου 
δώσουσι κόσμον χριμάτων τ᾽ Αἰγυπτίων. 

ΑΔ. ΧΥ Ρ. 689 Β: τοῦ δ᾽ Αἰγυπτίου μύρου μνημονξύων ᾿ἡχαιὸς 
ἐν ́ ἤϑλοις φησίν “ εἰς ἀργυροῦν -- 4ἰγυπτίων". γ5.} εἰς ἀργυροῦν τις 
ΑΒ, ἐσάργυρόν τ᾽ εἰς Ἡοτΐηρα. ν8. 2 χριμμάτων Π|Ργϊ, χριμάτων 
Οδηΐον. 

- σμ 



ὮΝΟ ΑΟΗΆΑΒΥΚΒ 

ΑΙΘΩ͂Ν ΣΑΤΕΡΙΚΟΣ 

Αϑίποόμθπι 6586 ὙΠΧΟΩ, οχ Οαγββ. 7. 188 οἱ. Ὑ  6ΊοΚον, οἷ γιυ- 
ΠΗ 5 ἴῃ ῬΊ110]. νο]. 1 Ρ. 889 564ᾳ. Οτϑηῖιβ ΕΣ ϑ᾽ ΟἐΠοπ θὰ ᾿π 61] 6ρὶ 
(46 πὸ (ὐΠΠ1πὰ. Ηγ τη. ἴῃ (ὑδτου. 2 Ρ46. Ον. Μοί. 8, 788 544.) ἀπὸθ 
Αι. Χ ῥ. 46 Β: Ἑλλάνικος δὲ ἐν πρώτῳ 4Δευκαλιωνείας ᾿Εἰρυσίχϑονα 
φησὶ τὸν Μυρμιδόνος. ὅτι ἣν ἄπληστος βορᾶς. Αἴϑωνα κληϑῆναι. 

0 

ἐν χενῇ γὰρ γαστρὶ τῶν καλῶν ἔρως 
οὐκ ἔστι: πεινῶσιν γὰρ ἡ Κύπρις πικρά. 

Αὔι. ΥἹ ρ. 270 Β: “ἐν κενῇ --- πικρά’ ᾽Ζχαιός φησιν ἐν Αἴϑωνι 
σατυρικῷ. [1νδτηδῦ5. ποιηθῃ οη. ἐπι. Οἀ. Ρ. 1596, 48. 

" 

κεκερματίσϑω δ᾽ ἄλλα μοι παροψίδων 
κάτεφϑα καὶ χνισηφὰ παραφλογίσματα. 

ΑἿΙ. ΓΧ ρ. 868 Α: ἐπὶ τοῦ σκεύους οὖν (56. τὸ ἀνθ ὀίω εἴρηκεν 
- ᾿ντιφάνης - ᾿Δ4χαιὸς δ᾽ ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ ᾿κεκερματίσϑω ἐτις 
παραφλογίσματα". ν5. ἢ κάϑεφϑα ΤΉΒΥΝΝ χνισηρὰ] κνισσηρὰ Ὁ. 

8 

πεταλίδων δέ τοι συῶν 
. μορφαῖς ταῖσδε πόλλ᾽ ἐπαάιον. 

ΑἸ. ΙΧ Ὁ. ΞΘ, ΘΌΔ: πεταλίδων συῶν μνημονεύει 4; [χαιὸς ὁ ̓ Ἐρετριεὺς 
ἐν Αἴϑωνι σατυρεκῷ λέγων οὕτως " πεταλίδων ---- ἐπάιον. οἴ. ἨργοΙ.. 
2 Ρ.947: πεταλέδων ὑ υῶν (υἱῶν ὁ04.)" μετήχϑη (μεταίη φορά, .) ἀπὸ τῶν 
μόσχων" πέτηλοι γὰρ οὗτοι λέγονται. νΒ. 1 δέ τοι] δὲ φησὶ Β. ν5. 2 
Ιαόπα Ια θογαΐ τ ΠΡΥῚ5 ποῖ ηἸοαΐα, οὐ μορφαῖς ὀοχγπρίμμη. φῶ- 
νῆς ἐν ὄρῳφναις οἷ. Μίαιν, Β΄ Ομ] Δ 15. 

τ 

Α. μῶν ᾿Ζχελῷος ἣν κεχραμένος πολύς; 
Β. ἀλλ᾽ οὐδὲ λεῖξαι τοῦδε τῷ γένει ϑέμις. 
Α. χαλὼῶς μὲν οὐν ἄγειν σκύϑη πιεῖν. 

ΑἸ. ΣΧ ν. 47 Ὁ: ᾿ἡχαιὸς δ᾽ ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ τοὺς σατύρους 
ποιεῖ δυσχεραίνοντας ἐπὶ τῷ ὑδαρῆ ποιεῖν καὶ λέγοντας "ἡ μῶν -- πιεῖν ̓  

. 1 οἵδ, ἩρΡτΘΡ 88... ΠῚ ᾿πδὲ, Θά, γ». 1024, 58. ἀχελῶος γ0] 
ἀαδου ΠΟΥ, ᾿“χελῷος Μοϊποϊκῖιι5. ἣν κεκραμένος] ἐγκεκραμένος Βά. 
ΜΠ Ἂν, νβ. 2 λῆξαι 1011. λεῖξαι Μοίμπο κί, ν5. ὃ σκύϑη πιεῖν Α, 

σχυϑηπιεῖν Β,, σκυϑιπιεῖν Ῥ. καλῶς μὲν οὖν ἂν ἐγχέοις Σκύϑη πιεῖν 
οἷ, ΜῸ ἐπο κῖαθ, Δ1Π 4118. 

10 

. βακχάρει χρισϑέντα καὶ ψυκτηρίοις 
πτεροῖς ἀναστήσαντα προσϑίαν τρίχα. 



ΛΟΙΠΑΙ͂Σ δ] 

Αι. ΧΥ᾿ Ρ. 690 Β: ὀνομάξεταί τι μύρον βάκκαρις . οὗ μνημονεύει 
καὶ  επῶνοξ -- ᾿“χαιὸς δ᾽ ἐν “ἴϑωνι σατυρικῷ " βακκάρει ---- τρίχα". 
ν5. 3 ἀναγήσαντα Β. πρὸς ϑείαν Πἰδγῖ, προσϑίαν Οδμίοι. 

11 

χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, 
ἢ που ἰὰ ζωκτῷ ϑυμοῖ; 

Αὖ. ἤδη. 184: χαῖρ᾽ ὦ Χάρων. χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων. 
Ὁ] ὅ0}:0].: “Τημήτριος φησὶν ᾿“χαιοῦ ὅλον εἶναι ἐκ τοῦ ἴϑωνος. λέ- 
γουσι. δ᾽ αὐτὸ οὗ (αὐτοὶ ἀπέο ΤΥ ἃ ΘΠ) σάτυροι (σαπροί απίο Β6μι1]}.) 
ἐ χαῖρ᾽ --- ϑυμοῖ: ̓  νβ. 1 ἰογίίαμ χαῖρ᾽ ὦ Χάρων οἴῃ. ΗΠ. ν5. 3 εἴπου 
᾿ς γοῖθὰ νὶχ ἰπίοργᾶ. 

ΑΛΚΜΕΩΝ ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ 

12 
καρυκοποιοὺς προσβλέπων βδελύσσομαι 

ΑἸ. ΕΥ̓͂ Ρ. 178 Ὁ: ̓ ἡχαιὸς δ᾽ ὁ Ἐρετριεὺς ἐ ἐν ᾿Δλκμαίωνι τῷ σατυ- 
ρικῷ καρυκοποιοὺς καλεῖ τοὺς “4ελφοὺς διὰ τούτων "χαρυχκοποιοὺς 

-- βδελύττομαι᾽. παρόσον τὰ ἵερεῖα --- ἐκαρύκευον. καρυκκοποιοὺς 
δπίο Οδβαπθοπαι. βδελύττομαι 1101]. 

18 

τίς ὑποκεχρυμμένος μένει. 
σαραβάκων κοπίδων συνομώνυμε: 

ΑἸΠ. ἂν Ρ. 1τὸ Ὁ: χἀν τοῖς ἑξῆς δ᾽ ὁ ̓ χαιός φησιν τίς ΤΕΥ. ὙΠ 
ομῶώνυμε ; ἐπισκώπτουσι γὰρ οἵ σάτυροι τοὺς Δελφοὺς ὡς περὶ τὰς 
ϑυσίας καὶ τὰς ϑοίνας διατρίβοντας. ΑΘΠδοὶ γοΥθα οουτιρίδ. 

14 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα μέλανα δεῦρ᾽ ἀμνὸν φέρειν 
κοινόν τὲ χρὴ κρατῆρα καὶ κυλιχνίδας. 

ΑἸ. ΧῚ Ρ. 480 Ε: ᾿Δχαιὸς δ᾽ ὃ Ἐρετριεὺς. ἐν ᾿Δλκεμαίωνι ἀντὶ τοῦ 
κύλικες παραγώγως πυλιχνίδας εἴρηκε διὰ τούτων 1} ὐν᾽.-- κυλι- 
χνίδας. ν8. ως μέλανα 844. Τ,. οὰ. ῬΥ͂." δεῦρα μόνον ΑΡ, δεῦρο μόνον 
ΥΊ,, δεῦρ᾽ ἀμνὸν 5ογῖρ51. νβ8. 3 οἴνου τε οἱ. βιδϊμιο ἀοὐνέπ: κρητῆρα 
ἀπὲδ θιμἀογῆπτη. 

ΑΛΦΕΣΊΙΒΟΙΑ 

1 

ἔναστρος ὥστε μαινάς 

ΗοΡΥοΠ. 1 Ρ. 1315: ἔναστρος ὥστε μαινάς, (ὠστεμένας ἀιίο 1 4165.). 
᾿Δχαιὸς ᾿Δλφεσιβοίᾳ. ἀντὶ τοῦ ϑυάς" τὰς γὰρ βάκχας ϑυάδας ἔλεγον. 
ΟΟαΙοΙ5 βου ρ ασ τη ὑάς οἱ ὑάδας οογγοχὶς Α]θϑῖπ5. ἔναστρος 5. 5Ρ60- 

ὕπτη, ἔνοιστρος ΟἹ. Π ΟΙΒΚἾπι5. 
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ΗΦΑΊΥΣΠ ΟΣ ΞΑ ΤῸ ῬΎΚΙΘΙΣΙ 

Αὐριπποηξιπι ἰάθιη ἔπ556. αποά ΕἸ ΡΙΟ]Ναγτηῖια ἴῃ ᾿Ηφαίστῳ ἢ Κω- 
- μασταῖς ἰτδοίαν!, ΡΥ θΔΌΙΠΙΟΘΥ οἱ. ΘΙ ΟΚου, οἷ, Ῥ]ιοῖ. μοχ. Ρ. 74,1 
Ηνρῖη. ἔα. 166 Ῥᾶιβ. 1, 20, ὃ. 

10 

ΔΙ. ϑοίνῃ σὲ πρῶτον τέρψομεν" πάρεστι δέ. 
ΗΦ. τὸ δεύτερον δὲ τῷ μὲ κηλήσεις τρόπῳ; 
ΔΙ. μύρῳ σε χρίσω πάμπαν εὐόσμῳ δέμας. 
ΗΦ. ὕδωρ δὲ νίψαι χεῖρας οὐ πρόσϑεν δίδως; 
ΔΙ. ναί: καὶ τράπεξά γ᾽ ἐκποδὼν ἀπαίρετα. ὅ 
ΑἸ. ΧΙΝ Ρ. 6Ή 1}: οὗ δὲ παλαιότεροι (πθηβαβ βθοιη 85) ἁπλῶς 

τραπέξας ἔλεγον. ὡς ᾿4χαιὸς ἐν ̓ Ηφαίστῳ σατυρικῷ “ϑοίνην --- ἀπαί- 
ρεται᾽. ν5.1 ϑοίνην δὲ 10τ], ϑοίνῃ σε Οἀδαιθοπιιβ. πάρεστε δή [Δ00}- 
5115. γ85. 3 δὲ ΔαασΙαὶ Οαβαδδ, ὐν: 4 νίψαι] νίψας Β. νϑβ. ὅ καὶ δᾶ- 
αταϊ Οαβαυῦ. τράπεξ᾽ " ἐκποδῶν Β Ἢ τὴδ γ᾽ ἐκ ποδῶν Ῥ. νοΥβιι5 1 
8 ὅ 6586 ΒΔΟΟΙΙ, νϑ5. 3 οἱ 4 ψυϊδοι, Ἰπ 6] 1] χ τ ΥΥ ΘΙ οΚου : ΑὐΠμθμδοιιϑ 
ῬΟΥΒΟΠ ΔΙ ΠῚ ποΐδϑ ΠΟ ΔΡΡΟΒΘαΪ, 

ΘΗΣΕΥΣ 

17 
Σαρωνία 

ΉΘργοΙ.. 23 Ρ. 1157: Σαρωνία" “ἥρτεμις. ᾿“χαιὸς Θησεῖ. ἀπὸ τοῦ ἐν 
Τροιζῆνι (τρυξῆνι οο4.}) Σαρωνικοῦ κόλπου. Θ΄π ΠΟΥ ΟΠ. Ρ. οἱ ἀγδἃ- 
πηδῦϊ5 τηθηΐθίοπθ ῬΠούπι5 Π6Χ. Ρ. ὅ02, 6. Ιποονίπμῃ αἴσῃ “ζρτεμιες 
“Σαρωνία Αοἰδοιι5 ΑἸΧοΥ δὴ ΤΉΝ Σαρωνία. 

ΓΡῚΣ 

18 

λιϑάργυρος δ᾽ 
ὄλπη παρῃωρεῖτο χρίσματος πλέα 
τὸν Σπαρτιάτην ὑραατον κύρβιν ἐν διπλῷ δὐλῷ 

ΑἹ. Χ η. 410: ᾿ΔΙχαιὸς δ᾽ ὁ Ἐρετριεὺς γλαφυρὸς ὧν ποιητὴς 
περὶ τὴν σύνϑεσιν, ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ μελαίνει τὴν φρᾶσιν καὶ πολλὰ αἰνιγ- 
ματωδῶς ἐκφέρει, ὥσπερ ἐν Ἴριδι σατυριχῇ " λέγει γάρ λιϑάργυρος 
-- ξύλῳ᾽. τὸν γὰρ λευκὸν ἱμᾶντα βουληϑεὶς εἰπεῖν. ἐξ οὐ ἡ ἀργυρὰ 
λήκυϑος ἐξήρτητο, Σπαρτιάτην γραπτὸν ἔφη κύρβιν ἀντὶ τοῦ Σπαρ- 
τιᾶτιν σκυτάλην. ν8. 3 χρίσματος] χρήσματος ΒΒ}. ν5. 3. 56. πλεκτὸν 
Π͵ΡῚῚ, πλέα τὸν οι. γ5. ὃ Σπαρτιάτην] σπαρτεάτην ». γραπτὸν 
ἐν διπλῷ ξύλῳ κύρβιν οἷ. Ἰθουρ]ταΡ. Ἰωοοὰ5 ομοῃ ἀδυ! Ομ Θμ ὁοΥ ἔτη 
Υἱχ δα με}. 

19 
ἀκτηρίς 



ΛΟΉΛΈΥΝΩ ΜΝ: 

ῬΟΠ ΠΧ 10, 1571: ἀκτηρίδα δὲ τὴν βακτηρίαν ᾿“χαιὸς ἐν Ἴριδι ὠνό- 
μασὲν. βακχκτηρίδα οἷ. ΤΡ ἀπδβον ι. 

20 
ἐχολλόπωσε 

ΠΘΕΥ ὉΠ. 1 Ρ. 1148: ἐκολλόπωσε: συνήρμοσε (συνήρμωσε οο(.) κόλλῃ 
--, ᾿“χαιὸς Ἴριδι. 

21 
σελῆναι 

δα, ν. βοὺς ἕβδομος. 4ιθπὶ Ἰοστη αὐξα] Πτητι5 ἴῃ Ἐλπν, ἔν. 852. 

ΚΎΚΝΟΣ 

22 
Κύκχνου δὲ πρῶτα πρὸς δόμους ἐλήλυμεν 

Ηρ ιδοβί. Ρ.18: τὸ ἐλήλυμεν ἐδείξαμεν. καὶ ἐν ἄλλοις μέτροις συν- 
ἤϑως αὐτοῖς λεγόμενον. ὡς παρ᾽ ᾿ἡχαιῷ ἐν Κύκνῳ ᾿Κύκνου --- ἐλή- 

λυμεν᾽. παρ᾽ ᾧ καὶ τὸ δεύτερον ἔστιν ἀκολούϑως πρόσωπον “ τοιοῦδε 
--- ἐλήλυτε᾽ (Ὲ 41). δόμους ἐλήλυμεν)] δόμον ἐλήλυϑμεν Ἐ.. 

29 

πεινῶντι δ᾽ ἀνδρὶ μᾶξα τιμιωτέρα 
χρυσοῦ τὲ κἀλέφαντος 

ΑΕ. ΥἹ ρΡ. 370 Ἐ: “πεινῶντι --- κἀλέφαντος᾽ κατὰ τὸν τοῦ Ἔρε- 
τριέως ᾿4χαιοὺ Κύκνον (αύκλον δπΐθ Οἀβδαθομ τ). Ομ. ἔα. ποπη. 
1σπϑί. Οἁ. ρ. 1818, 11. ν5.1 γὰρ ἀνδρὲ ΑΠι., δ᾽ ἀνδρὶ Ἐπιδί. ν5. 3 
καὶ ἐλέφαντος ἜΨῚ 

ΔΕ ΝΌΣΟΥΣΙΑ ἜΡΙΟΝ 

24 

ῥιπτοῦντες. ἐκβάλλοντες, ἀγνύντες. τί μ᾽ οὐ 

λέγοντες, ὦ κάλλιστον Ἡρακλεῖ λάταξ 
ΑἸ. ΧΥ ν. 668 Α ἀφ οοὐΐδθι ἰπ6ο: ᾿ἡχαιὸς. δ᾽ ἐν Μίνῳ περὶ τῶν 

σατύρων λέγων φησί “ διπτοῦντες -- λάταξ᾽. τοῦτο δὲ “λέγοντες παρ 
ὅσον τῶν ἐρωμένων ἐμέμνηντο ἀφιέντες ἐπ᾽ αὐτοῖς τοὺς λεγομένους 
κοσσάβους. οὗ, ὅ'68Π0]. Ανὶ Ῥας. 1344: ὅτι δὲ τῶν ἐρωμένων ἐμέμνηντο 
ἀφιέντες ἐπ᾽ αὐτοῖς τοὺς λεγομένους κοττάβους. δῆλον ποιεῖ ᾿4χαιὸς ἐν 
“ίνῳ (ἐν “ινῷ Υ, οοἴοτϊ οἠμ.) καὶ Καλλίμαχος. γ5. 1 ῥίπτοντες τηᾶ- 
πὰ, οἵ, ΕἸπηϑἸοίπβ ἴῃ Επαιν. Ηδυδοῖ. 160.ὕ μ᾽ οὐ] μου ῬΥ͂Ι;. ν5. 3 νἱχ 
ἱηξόρθε. 

ΜΟΙΡΑΙ 

Ἐογίασθο δα παπὸ {ἀθα]αῖ ἔν. 38 τίου θη τη οϑί. 

20 

πολὺς γὰρ ὅμιλος ποντίου κύκλου σοβῶν 
ἐνάλιος ϑεωρία. 
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χραίνοντες οὐραίοισιν εὐδίαν ἁλός 
Αι. ὙΠ ρΡ. 371 Β: κατὰ τὰς ᾿Δχαιοῦ δὲ Μοίρας " πολὺς -- ἁλός". 

ν5. 1 γὰρ] δ᾽ Π ν. τραβεεῖ κύκλου] βυϑοῦ εἰ. α. Δ. ἨϊνΒοΠῖρ.. ν5. ὃ 
χραίνοντος ϑυραίοισιν 110γ], χραίνοντες οὐραίοισιν Οἀβαιθομιι5. 

20 

βαβαὶ βαβαί. βήσομαι γυναῖκας 

ἘΡΗγΟΙ: 2}. 692: νυμφόβας" ᾽4χαιός --- καὶ ἐν μὺ «βαβαῖ - γυ- 
ναῖκες". ἐπὶ τῆς ᾿Δφροδίτης. 01 Ἰορ θη άτιμ 6556 χαὶ ἐν Μοίραις να 1 
ΠΈΡΑΣΕ δες. γυναῖκας Αοπδᾶθο τϑβίαϊ ΠΠΓΟΌΡ 5. 

ΜΩ͂ΜΟΣ 

217 

Ἴάρης ὁ λῃστὴς σὺν δόρει σὺν ἀσπίδι 
ΑΥν, οθρ. 1081: εὐϑέως γὰρ ἐκδραμόντες σὺν δόρει σὺν ἀσπίδι 

ἐμαχόμεσϑ᾽ αὐτοῖσι. βυθὸν ὀξίνην πεπωκότες. τἰὐϊ β61Π0]. οοα. Ὑομ.: 

τὸ τοῦ ᾿ἡχαιοῦ ἀπὸ ( οοα.) Μώμου δράματος. Ατ. Ῥδο. 857: ἐς 4ύ- 
κειον κάκ “υκείου σὺν δόρει σὺν ἀσπίδι. Ὁ] 5610]. οοΩ, Ἄδα. νϑ8. 
858: τὸ δὲ σὺν δόρει σὺν ἀσπίδι ᾿ἡχαιοῦ ἐστιν ἐκ Μώμου. οὐδὲν δὲ 
χεῖρον δλόκληρον ϑεῖναι τὸ ἰαμβεῖον, ὅπερ οὕτως ἔχει ἡ ἌἌφης ---ἀσπίδι;. 
4πο Ἰοοο δορὲ ργὸ δόρει ὁοά6χΧ Ρτδθθοῦ δισαί ὅυ!άἋαβν. σὺν δορί Τί. 
ΤΠ. ».343, 11 Μδοανῖαβ 7, 89, αὶ γοῦθὰ σὺν δορὶ σὺν ἀσπίδι (ἀσπίσιν 
Μδοδυ. γδἧπδ Ρ. οἱ ἔθ. ποιηΐηθ δ θυπηΐ. τὰν ἃν] ΟἼοοτο}». ἴῃ ΠΠθο- 
ἄο5. Ρ. 8ὃ76, 18 (Αποοά. Βοκκ. ρ. 1864): τὸ σὺν δόρει σὺν ἀσπίδι. 
ὅπερ ̓ ἡριστοφάνης παρενυφαίνει (Ἰζα ΘΗ Ϊπι Ρ1Ὸ παφεμφαΐένει Ἰορϑμάτμῃ) 
ἐν Εἰρήνῃ. ἐν Μώμῳ Σοφοκλέους προκείμενον ΠΣ Δα) δόρος ἐστίν. 

ΟἸΙἸΑΤΠΟΥΣ 

: 28 
ἀκάϑαρτον 

Ηρ συ οἷν. 1 Ρ. 181: ἀκάϑαρτον" μανιῶδες. ᾿4χαιὸς Οἰδίποδι. 

29 
ἐκλωτίζεται 

ἩΘΘγ ΟΠ. 1 Ρ. 1141: ἐκλωπέίξεται" ἐξανϑίξεται. ᾿4χαιὸς Οἰδίποδι. 
ἐχκλωτίζεται ῬδΑἸτη 5115. 

ΟΜΦΑΛῊΗ ΣΑΤΥΡΙΚΗ 

90 

ὡς εὔδουλος, ὡς εὔοικος ἦν 

ὧν ΥΙ γ. 267 Ὁ: Ἴων δ᾽ ὃ Χῖος ἐν “Ἵαέρτῃ τὸν οἰκέτην ἐπὶ δού- 
λου τέϑεικεν ---- » μχαιὸς δ᾽ ἐν Ὀμφάλῃ περὶ τοῦ σατύρου λέγων φησίν 
" ὡς εὔδουλος --- ἡνς ἰδίως λέγων ὡς χρηστὸς ἐς τοὺς δούλους ἐστὶ καὶ 
τοὺς οἰχέτας. 



ΑΟΠΛΙΝΕ δὼ 

91 

ὁ δὲ σκχύφος μὲ τοῦ ϑεοῦ καλεῖ πάλαι 
τὸ γράμμα φαίνων. δέλτ᾽ ἰῶτα καὶ τρίτον 

Ὁ) Ν τό τ᾽ Υ᾽ πάρεστι. κοὐκ ἀπουσίαν 
ἐχ τοὐπέχεινα σὰν τό τ᾿ Ο βηφύασοκον. 

Ατ. ΧῚ Ρ. 4661: ᾿ἡχαιὸς δ᾽ ὃ τραγικὸς ἐν Ὀμφάλῃ καὶ αὐτὸς περὶ 
γραμματικοῦ νους ποιεῖ τοὺς σατύρους τάδε λέγοντας " ὁ δὲ σκύφος 
--- κήρυσσε τόν". ν5.1 οὗ, Αἴ, ΧΤΡ. 498 1: καὶ ᾿ἡχαιὸς ἐν Ὀμφάλῃ 
“ὃ δὲ σκύφος μὲ τοῦ ϑεοῦ καλεῖ". μεὶ μετὰ Β ν. 466. καλεῖ] καλεῖς Ὁ 
Ρ. 498. ν5. 3 φαῖνον Τ|ὈγῚ, φαίνων Ῥοιρῖ8. δέλτ᾽ ἰῶτα] 41 οοἄοχ 
Β. ν5. ὃ δὲ ΑΒ. ΟΥΥΙΝ ΠΡ, 1 ἷ. ὁ. νῦ. πὖ ναϊσο Βου]θ1αν, τοῦ 
1ἰΌνὶ, τό τ᾽ Φουρίσοι πάρεστιν οὗ κἀπουσίαν ῬΟΥΒΟΠΙΙΒ, 488 ὁοηἶθο- 
ἕατα αἰ ΗΘ] α5. ποη [ΟΠ] Ἰξατ. νΒ. 4 τότ᾽ ΟΥ̓ ΑΒΡ, τότ᾽ ΟὟἹ, οἱ 
ΘΟΥΓΘΟὔτι5 Ῥ, Ποὺ νϑυμη 6880 ἐδ εὴ ΑΟΠθμδοι8 ᾿δ866 ΒΕ Ιοἴθηδ: ἕν 
τούτοις λείπει. τὸ Τ' στοιχεῖον. ἐπεὶ πάντες. οἵ ἀρχαῖοι τῷ Ο (τῷ ΟΥ 
ν6] τὸ ΟΥ̓ 1100) ἀπεχρῶντο οὐ μόνον ἐφ᾽ ἧς νῦν τάττεται δυνάμεως, 
ἀλλὰ καὶ ὅτε τὴν δίφϑογγον διασημαίνει, διὰ τοῦ Ο (ΟΥ̓ 1011) μόνου 

γράφουσι. ἀοπίαᾳθο χήρυσσε τὸν Β, κήρυσσε τόν Ῥ, κηρύσσετον Υ],. 

92 
ἡλίσκετ᾽ ἀρὰ καὶ πρὸς ἀσϑενῶν ταχὺς 
καὶ πρὸς χελώνης ἀετὸς βραχεῖ χρόνῳ. 

Τῖορ. 1.. 3, 188 (οἵ. Ηφβγοῖ. ΜΠ165. 42 ἴῃ ΜΊΠ]ονΙ ΕΎΆρτη. Ηῖβι. 
νο]. 4 ν. 170): πρὸς τοὺς ἀντιπολιτευομένους. ταῦτα. φασί. προεφέ- 
θέτο (ΟΓθιθάθιμιβ) ἡ ἡλίσκετ᾽ -- - χρόνῳ". ταῦτα δὲ ἔστιν ᾿4χαιοῦ ἐκ 
τῆς σατυρικῆς Ὀμφάλης. ν5.1 ἄρα] ἄρα 1Π|0νῖ. ἁλίσκετάρα εἰ. Μοϊ- 
πο κί Οὐπι. γ0]. ὃ Ρ. 14. νβ8. 3 αἰετὸς Π0γ]. 

99 
Φαναῖος ᾿Απόλλων 

ΗΘΡΥοΒ. 2. Ρ. 1493: Φαναῖος ᾿Δπόλλων. ᾿Δχαιὸς Ὀμφάλῃ. παρὰ 
Χίοις οὕτω λέγεται. 

ΠΕΙΡΙΘΟΥΣ 

94 

ἀμφερκῆ πέϑον 
ἩΘρυ ΟΜ. 1». 398: ἀμφερχῆ πίϑον (ἀμφερκήπιϑον δηΐο ὅοα!σο- 

τ1}}" τὸν πάντοϑεν κύκλῳ περιξιργόμενον. ᾿4χαιὸς Πειρίϑω. ΟΥ̓. 
Εΐγπι. ΜΙ. Ρ. 89, 27: ἀμφερκῆ" πάντοϑεν περιειργόμενον. 

ΦΙΛΟΚΦΉΗΤΉΗΣ 

1)6 ἀὐριιπιθηΐο ππ|π5 ἀν πηδίβ ρυο Δ ΌΠΠΠΟΥ αἰβραΐαν δεῖσθαι 
ἴῃ αἀἰδϑοεί. 46 Αοῖιαθο, Βομηδο 1884 Ρ. 87. 
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90 

ὥρα βοηϑεῖν ἔστ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι. 

προσβαλλέτω τις χεῖρα φασγάνου λαβῇ, 
σάλπιγγι δ᾽ ἄλλος ὡς τάχος σημαινέτω" 
ὥρα ταχύνειν, ἐλελελεῦ. 

ϑυϊάαθ. ν. ἐλελελεῦ (οἷο 10) οαπι ὅ6Π|0]. Αγ. ἐλελεῦ οοἱ.}: 
προσιόντες εἰς πόλεμον τὸ ἐλελελεῦ ἐφώνουν᾽ μετά τένος ἀμμοίουε αἱ κί- 
νήσεως; καϑὸ καὶ ᾿ΔΑχαιὸς ᾿Ερετριεὺς ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ ποιεῖ τὸν Ἴγα- 

μέμνονα παραγγέλλοντα τοῖς ᾿4χαιοῖς “ ὥρα ---- ἐλελεῦ᾽. Ἐϊαά οι Ομ δ515 
ἰαηθ ΔΟμδοὶ νου 15 ὅθΠ0]. Ατ. ἂν. 864. νϑ. 1 ἐστίν 1101], ἔστ᾽ Ποι- 
Ρἶπ5. ν5. 3 προσλαβέτω Ἰῖδγὶ, προσβαλλέτω Αατοίϊπ5. φασιανοῦ 11 τ], 
φασγάνου Ῥονία5. λαβῆς 1101]. λαβῇ Οατοίπιθ. νβ5. ὃ σάλπιγγα ---- ση- 
μαένεται απο Ῥογύαμι. νϑ. 4 ἐλελεῦ διιῖθ "ΠοῸρίπιηι. 

ΦΡΙΞΟΣ 

90 
Πελεός 

ἨόργοΙ. 2 Ρ. 906: Πελεός. ᾿4χαιὸς Φρίξῳ. καὶ μήποτε, τὴν παρ᾽ 
Ὁμήρῳ Πτελεόν (πτελέον οο4.). δύναται δὲ καὶ τὰ Πέλη τὰ ἐν Θεσσα- 
λίᾳ λεγόμενα δηλοῦν. 

ΙΝΟΒΒΤΑΒΥΜ ΒΑΒΥΠΑΝΥ͂Μ ΒΒΔΟΜΕΝΤΑ 

ὯΙ 
δίχολοι γνῶμαι 

ἨόΒΥο}.. 1 Ρ. 1011: δίέχολοι" διάφοροι. ᾿Δχαιὸς καταπεῖραι " δίχο- 
λοι γνῶμαι’ (διχολογνῶναι οοά. ), παρὰ τὸ δίχα" ἢ ᾿ δίτροποι κατὰ μετά- 
ληψιν" χόλος γὰρ ὴ ὀργὴ καὶ (τοοίο Ἰζ βίου. δααῖῃ ὀργὴ δ) τρόπος. 
γοεΡρα δίχολοι γνῶμαι τοουνττηῦ ἀρ ΡΥ ΟΘΙορ ΡΠ ο5. (ΖΘ 00. ὃ. 
9250 Τυιιορθηΐδη. 4, 39), π0Ὶ δαοίου 8. ΠΟΘ. ποὴ πα ]οαίπν. [ἢ ὁοΥ- 
γρίο καταπεῖραι [οτίαθ5ο ἀγαιηδίϊα ποῖλθι Ἰαἰοῖ; βαβρίοαθαν “4 ἰσχύ- 
λος Καβείροις. 

Ὁ 8 

Ταραντῖναι βαφαί 

ῬΙοΙ. Πμοχ. Ῥ. 869, 12: Ταραντῖναι βαφαί. παρὰ ᾿4χαιῷ (ἀχαιων 
ὁ04.) οἶμαι τὰ ἁλουργῆ ἢ ἀπὸ τοῦ ὀστρέου. Τδίγτη. Μ.ο». 146, 15: 71α- 
ραντινόν. λεπτὸν καὶ διαφανὲς ἱμάτιον ---- καὶ πο ίω, βμῴος παρὰ 

᾿ἡχαιῷ (παρὰ ἀχαῖνν, παρὰ τὸ ἀχαιῶν ;, π “ἀχαιῶν ΜῚ οἶμαι (1ιος 
γνοοα θα] τ] οἵη. ΜΝ) τὰ ἁλουργὰ Ἵ τὰ ἀπ᾽ ὀστρέου. ΉΘΡΥΟΙ. 3 Ρ. 
[348: Ταραντῖναι αἵματι βαφαί" τινὲς δὲ τὰς πορφύρας. ΝοιΡα παρὰ 
᾿ἡχαιῶν οἶμαι 5πιιδροοία : ἐογίαθθο παρὰ ᾿“χαιῷ Μοίραις Ἰοσοπάτμη. 

90 

ἐδεξιοῦτο Βιβλίνου μέϑους ἐχπώματι 
ΑἸ. 1 ρ. 31 ΔΑ: Στράττις δὲ τὸν Σκιάϑιον ἐπαινεῖ ---- ̓ “χαιὸς 
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(ἀχαιοὲ ΒΟ) δὲ τὸν Βέβλινον “ ἐδεξιοῦτο ---- ἐκπώματι᾽. ΠΟΡΥΟΪ,. 1 
Ρ- 1082: ἐδεξιοῦτο " ἐξεναγώγησεν. Βιβλίνου Οἀδαιθομιι, βιβλίου ΝΊ,. 
μέϑους Β]), μέϑης Υ],, μέϑυος Οαδαιθομιιβ. ἐογίαθβο μέϑους ἐκπώ- 

ἌἈΤ 

ματι οὐἵππι ὁχ μεϑύσματι. 

40 
ἝΝ ὦ ἢ τοσούσδ᾽ Αἴτνη τρέφει 
κοχλίας κεράστας; 

ΑΕ. ΠῚ Ρ. 68 Β ἀο ν. κοχλίας: ᾿4χαιός ἢ - κεράστας᾽. 

41 

τοιοῦδε φωτὸς πρὸς δόμους ἐλήλυτε 
Ἠορ]ιδοβί. ρ. 18, νἱάθ ἔν. 22. 

42 

ἥκω πεπραγὼς δεινά. σὺ δ᾽ ὑγίαινέ μοι. 
Τλιοίδητιβ 46 Ιαρβα ὁ. 6 μι 1 ν. 7182: πολὺ δ᾽ ἂν καὶ ἐν τῇ τρα- 

γῳδίᾳ καὶ ἐν τῇ ἀργαίᾳ κωμῳδίᾳ εὕροις τὸ ὑγιαίνειν πρῶτον εὐϑὺς 
λεγόμενον ---- ὃ δὲ ᾿4χαιός "ἥκω --- μοι. 

᾿ 49 

τὰ μὴ νοσοῦντα συννοσεῖν ἀναγκάσεις Ἰ 
ΡΙαί. Μον. Ρ. 112 ἘΦ: ἐχτρέπονται πρὸς τὰς ἐσχάτας ταλαιπωρίας, 

τὸ μηδὲν αἴτιον σῶμα τιμωρούμενοι καὶ τὰ μὴ νοσοῦντα κατὰ τὸν 
᾿Ἵχαιὸν συναλγεῖν ἀναγκάζοντες. Αομ οὶ νουθα᾽ ατούπιβ παθο νἹάθυθ 
5101 νἶβιιβ οδὲ: τέ χρὴ ᾿ τὰ μὴ νοσοῦντα συννοσεῖν ἀναγκάσαι ; δ συν- 
νοσεῖν ργΟΡΔΌ116 οδί, ἀναγκάσεις ΘΧΘΙΙΡΙ] οαπιβἃ ροϑαΐ. 

ΑΑ: 

Ξ΄6Β0]. Αταΐ, 175: Θαλῆς μὲν οὖν β' αὐτὰς (ΗΠ γαᾶε5) εἶπεν εἶναι 
-, ᾿Δχαιὸς δὲ ὅδ. ΟἿ, Ἐπωτ. ἔν. 780. 

45 

χάσκοντα λιμῷ μόσχον ὡς χελιδόνος 
ΒΟΙΟΙ ΤΕ Ὺ,; 838 ἴῃ Απροά. Ῥατσῖβ. νΟ]. 8». 286, 26 51ν 6 Τυαδι. 1]. 

Ρ. 758, 56: ᾿ἀχαιὸς δὲ σκληρότερον ἔφη τὸ (τὸν 56101.) ἢ χάσκοντα --- 
χελιδόνος . δέον ὃν εἰπεῖν νεοττὸν ἤγουν ἀλλὰ χελιδονιδῆ. ὡς οτη. 
ὅ6Π0]. ΟΥ. ΑΘ] δῆτ ἮΝ, Ἀν 70 ἜΝ ᾿ἡχαιὸς δὲ ὃ τῆς τραγῳδίας ποιη- 
τὴς τὸν νεοττὸν τῆς χελιδόνος μόσχον ὠνόμασεν. 

40 
αἰδλη 

Απροά. Β6κΚ. ρΡ. 861, 1: αἰόλη" ἡ ταχεῖα. οὕτως ᾽4χαιός. 
; 47 
αμηνίτως 

Ἠόβγοῖι. 1 ρ. 374: ἀμηνίτως" ἀμέμπτως. ᾿᾽Δχαιοί. αὶ ᾿4χαιός εἰ. 
ΑἸΡονέμα5 : 564 εὐ ρομῃ «Αἰσχύλος 16ρ". 6011. Αραμ. 1086. 



δΩ ΑΟΗΑΕΥ5 ἘΥΡΗΟΕΙ͂ΟΝ 

48 
καιρότερον. 

Ἠόβγ οι. 3 Ρ. 11: καιρότερον" ἐνωρότερον. ᾿Δχαιοί. ᾿Ζχαιός οἱ. 
ΑἸΡΘΥΊΙ. 

49 
κύτταροι 

ἨΘκγοΠ. 2. Ῥ. 890: κύτταροι᾽ οὕτω τὰς τρήμας τῶν κηρίων ἔφη 
᾿“χαιός. τινὲς δὲ σφῆκας. 

90 
μάλευρον 

ΡΙιοῦ, Ποχ. Ρ. 344, ΗΠ: μάλευρον: τὸ ἄλευρον. ᾿ἡχαιός. ΖομδΥ. 
οΧ. ν3: 1954: μαλευρον τὸ αλευρον. καὶ πλεονασμῷ τοῦ Μ μαλευ- 
ρον. “μίγδα μάλευρον᾽. Αοἰδοὶ 6556 νϑῦθα μίγδα μάλευρον οἷ. ἩοΥτη. 

51 
νυμφόβας 

ΗΘβγοι. 3 Ρ. 698: νυμφύβας" ᾿ἡχαιός. ὃ Σειληνὸς (ὃς ἣν δεινὸς 
δηΐθ (ἀβδα θομιμ) ἐπιβαίνων ταῖς ἈΡΠΝ δ Ῥποῖ. ΤΟΣ. Ὁ. ὅσος 
νυμφόβας" ὃ Σειληνὸς τῶν Νυμφῶν ἀνήρ. 

02 
πανόπτης 

ΗΘ βγοΙι. 3 Ρ. 8ὅ8: πανύπτης᾽ πολυόφϑαλμος. Ζεύς. ᾿4χαιοί. αὶ 
᾿Ζχαιός οἷ. υ]οῃοῖα5, ον α556 “Αἰσχύλος 16ρ. 6011. ἔπη. 1048." 

9 
ἁλιβάπτοις 

ἨΘΒγΟΒ. 1 Ρ. 280: ἀλιβάπτοις (ἀλίβαπτον Μαβαυ 8) πορφυρᾶν ὔρ- 
νιν. ᾿Δχαιὸς καὶ ᾿Δλκμάν (ἀλ. μάς οο4.). γυ]οβῖο ᾿“λκαῖος ρΡγὸ ᾿4χαιὸς 
ΒΟ θοη απ νἹἀθέτπν, 4πᾶτη ὁοπϊοοίαγαιη ρτοθαῦ Βουρ κπιβ γι. Ρ. 780. 

94 
οἴνη 

ἨΡγοΙ.. 2. Ρ. 729: οἴνη: ἡ ἄμπελος. καὶ κυβευτικὸς λόγος ((. λέ- 
γεται 9 αἰἶδὶ λόγος ἀο]οημάπιπι στ Μαβαο) βόλος ὃ κενὸς καὶ ἀντικεί- 
μενος τῷ ἕξ (τὴν ἔξω ὁο4.). ᾿4χαιός. οἰνίξειν γὰρ τὸ μονάζειν κατὰ 
γλῶσσαν. Ἰρογίαϑδο ΡΓῸ ᾿ζχαιός Ιορϑηάσμη ὃ καὶ Χῖος οὐππ Ταπῖος οἴ. 
ῬΟΙχ 7, 304, 101 οἰνή βου ιταν οἰοαί τὶ ΠΤ θορποβῦ. Ρ. 32, 18: θᾶγγ- 
[0101 τϑααίτί! Ηογοά. Ατοδά. Ρ. 112, 6, υὉἱ οἴη οαϊίιν. 

------ -- - 

Εν ΘΗ ΙΝ 

Ί 

Ζεύς ἐστιν αἰϑήρ, Ζεὺς δὲ γῆ, Ζεὺς δ᾽ οὐρανός, 
Ζεύς τοι τὰ πάντα χῶτι τῶνδ᾽ ὑπέρτερον. 



ΕΥ̓ΡΗΟΝΙΟΝ ΡΗΙΠΟΟΠΕΝ πη 

ΟἸ ΘΠ ΘΒ ΑἸοχ. δίσομ Ρ. 718 (Ππιβοθῖι5 Ῥν. Τὸν Ρ. 68] Β): Ὁ τὲ 
Εὐφορίων ὅ τε “Αἰσχύλος ἐπὶ τοὺ ϑεοῦ σεμνῶς σφύδρα φησίν “ Ζεύς 
ἐστιν --- ὑπέρτερον". Τὰ ΟἸοπηομ 5. οοάϊοοβ, οἀϊιαν ὦ ὕ τὲ Εἰὐφορίωνος 
“Αἰσχύλος ὁσαπ Εὐιβο ἷο : βου οι τι μοί τι5 νἱἀοέας ὃ ῦ τὲ Εὐφορίων ὁ 
τοὺ “Αἰσχύλου. οἵ, Οβουῦν. οὐδ, Ρ. 9 54. ν8. 3 Ζεὺς ταῦτα πάντα 150- 
{πἴπ|5. χῶτι] χωρεῖ ἔλι56}. τῶνδ᾽] τῶν δέ τοι ΟἸοιποη5 οοάοχ Ῥᾶγ. 

ΡΗΤΓΙ ΤΣ ὦ Κὶ 

ΠΑΝΔΙΟΝΙΒ 

Τ ον] ορῖα Ῥδμάϊομῖβ οἴπβαιθ Π]Ιασιη, ΥΟΟπ 65 οὐ ΡΠ] ΟΠ οἶδ, 
οἱ ΤοΥοὶ τηΥ ἐπι πὶ ΘΟΠΡ]ΟΧἃ. ΘΊΠΡ ]ΟΥΤΊΤὴ ἂχ "τη δύπιηι {Π{π||05 Ἰσ ΟΥ̓ ἃ- 
Τλῖ15.,. δὶ αποᾷ Τηρεὺς ἢ Εποι ΠΠΘΙΠΟΡ ΔΓ ἴῃ 6110]. ΑΥ. Αν. 28]. 
Αὐϊδιορμιαιῖς, ̓ αθὸ βαμΐ γουθᾶ: ΠΕΙΣΘ. οὐ σὺ μόνος ἀρ᾽ ἡσϑ᾽ ἔποψ. 
ἀλλὰ χοῦτος ἕτερος: ΕΠΟΨ. ἀλλ᾽ οὗτος, μέν ἐστι Φιλοκλέους ἐξ ἔποπος, 
ἐγὼ δὲ τούτου πάππος. ταϑὶ ὅ6Π0].: οὗτος ὃ Φιλοκλῆς ἔποπα ἐσκεύα- 
σὲν ἐν τῇ Πανδιονίδι τετραλογίᾳ -- ἄλλως. Φιλοχλεῖ ἔστι δρᾶμα Τη- 
ρεὺς ἢ Ἔποψ. ἄλλως. ὁ Σοφοκλῆς πρῶτον τὸν Τηρέα ἐποίησεν" εἶτα 
Φιλοκλῆς. Ἔποψ ἀτανηδεϊβ τα] πτη Εἰι15586 ποῖ οὐθάο. 

1 

σὲ τῶν ἁπάντων δεσπότην λέγω ἃ 
56Π0]. Ατ. Αν. 282: οὗτος ὁ ἀπέρπῥῃς ἔποπα ἐσκεύασεν ἐν τῇ Παν- 

διονέδι τετραλογίᾳ. οὗ ἡ ἀρχή “σὲ ---- λέγω᾽. τῶν] τὸν Υ. πάντων 
ΠΌΡΙ, ἁπάντων Δ ἄρτου. λέγω οπι. Υ͂. 

ΗΜ ὙΓΑΝΔΤΥΌΟΝΙΣ, 

ΙΝΟΒΕΤΆΑΝΥΜ ΒΑΒΥΠΙΑΒΥΜ ΕἈΒΑΟΜΕΝΤΑ 

2 

ὅ61101. ὅορ1ν. Οθά. Ο. 1830: Ταλαοῦ, ὃν ἔνιοι διὰ τοῦ Κ' Καλαὸν 
προσαγορεύουσι. καϑάπερ ᾿ΔΑρίσταρχος ὃ Τεγεάτης καὶ Φιλοκλῆς 
ἱστοροῦσι. 

9 

ες οὐδ᾽ ἂν ἐγκέφαλον ἔσϑων λίποι 
ΑἸ. ΤΙ Ρ. 66 Β: καὶ γὰρ Φιλοκλῆς τε ἐγκέφαλόν φησιν εὐυδ᾽.-. 

λίποι" καὶ ᾿Δφριστοφάνης. Ἐλιδέ. Π. ρ. 707, 46: τῷ εἰπόντι ὡς “οὐδ᾽ ἂν 
ἐγκεφάλων ἔσϑων λίπῃ". Τησογίπμῃ. πΐγτιτη οοτηϊοὶ πᾶθς βἰπί ροθίδο 
ἃ ἢ {γΓαρΊοΙ ; οἵ, Μοίπο τι Ηϊβί. οὐἱί. ρ. 521. 

4 
δορυφόνος 
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ΗΘ5Υ 6. 1 Ρ. 1025: δορυφόνον" τὸν δολοφονοῦντα. ᾿Δφιστοφάνης 
Δαιδάλῳ. ὅτι δὲ Φιλόκτητος (Φιλοκλῆς ῬΘΑΡΒΟΙΙ5) τῇ λέξει ἐχρήσατο 
πρῶτος. δηλοῖ Τηλεκλείδης ἐν Πρυτάνεσι. δηλοῖ δὲ τὸν δολοφονοῦντα. 

ΜΠ ΑΝ ΤΉῊΜΥΡ 
Μοάθδπι ἃ Μοϊδμῃίϊο βορέαι ἔπῖ556. οχ 5601. Αν. Ῥδο. 1013 

Π ΟῚ ΘΟΠΟΪ ΠΒΘΙ ΠῚ. 

1 

τὰ δεινὰ πράσσει τὰς φρένας μετοικίσας 
ΡῬΙαΐ. Μον. Ρ. 458 Β΄: ὃ δὲ ϑυμὸς οὐχ, ἧ φησιν ὃ Μελάνϑιος., “ τὰ 

δεινὰ πράσσει. ἐς μετοικίσας᾽ . ἀλλ᾽ ἐξοικίσας τελείως. 518 ΘΓ Α: 
ὡς γὰρ ὃ ϑυμὸς κατὰ τὸν Μελάνϑιον ἐ τὰ δεινὰ πράττει --- μετοικίσας 
οὕτω καὶ ὃ λογισμὸς τὰ δίκαια πράττει. ὙΠ ἴῃ Πορίοα. Ορ. 386: κα 
Μελάνϑιος ὃ τραγικὸς περὶ ϑυμοῦ φησί “πράσσει τὰ δεινὰ --- “μετ- 
οἰκίσας ᾿. ΓΘΒΡΙΟΙ Τα] Ἰδπτι8 Ἐρίβί. 10 : 3718. Ὁ : "καὶ ϑυμός. ὅσπερ 

οὖν εἴωϑε τὰ δεινὰ πράττειν τὰς φρένας μετοικίσας. τὰ δεινὰ πρασ- 
σει (ν 61] πράττει) Ῥ]αῦ. οἱ 1π]., πράσσει τὰ δεινὰ Τ᾿ ΖοίΖ. 

3 
ι 
“ 

ΤΟΝ 
ΤορΠομτ ΟΡ ΠΟΘ] 18 τ βαογιιηΐ ἀπ] ᾿ππῖτι5. Α ΠΕ ΡΌΠ απ {ὐΠθπιοτθηΐ, 

οἵ. Αποοᾶ, Οχοι. νο]. 4 Ρ. 815, 31: πολλὰ γὰρ νοϑευύμενέ ἐστιν. ὡς 
ἡ “Σοφοκλέους ᾿Αντιγόνη" ᾿λέγεται γὰρ εἶναι Ιοφῶντος (Δντιφῶντος 
οο4., οΘογγοχῖς Οταιηοθ1) τοῦ Σοφοκλέους υἱοῦ. τα 46 τὸ αἸχὶ ΒοΠποὶ- 
ἀδη παν ἴῃ ὅορ!ι. Απίρ, Ρ. 82. 

ἈΥΔΌΟΤΆΑΘΥ ΣΑΙ ΎΘΝ 

1 

καὶ γὰρ εἰσελήλυϑεν 
πολλῶν σοφιστῶν ὄχλος ἐξηρτυμένος. 

ΟἸομμθμ5 ΑἸοχ. δίγοιη. ΤΡ. 829: Ἰοφῶν (ἰωφῶν ὁοάοχ Ῥὰγ 15.) τὲ 
ὁμοίως ὃ κωμικὸς ἐν “ὐλῳδοῖς σατύροις ἐπὶ ῥαψῳδῶν καὶ ἄλλων τι- 
νῶν λέγει " καὶ γὰρ --- ἐξηρτημένος". ν5. ῶ ἐξηρτημένος ἀπίο Μοὶ- 

πΘἰκί πη. 

ΒΑΚΧΑΙῊ ΠΕΝΘΕΥΣ 

ΤαΡΊΙοοια {π|556. ἀν αμηα 15. ὀἰφα]απι ἀοοοῦ δαϊᾶας ν. Ἰοφῶν. 

2 
ἐπίσταμαι δὲ καὶ τάδ᾽ οὖσά περ γυνή, 
ὡς μᾶλλον ὅστις εἰδέναι τὰ τῶν ϑεῶν 
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ζητεῖ. τοσούτῳ μᾶλλον ἧσσον εἴσεται. 

ϑιοῦ. 0]. 3.1.9 Ρ. 10: τὰ μωθαν Βακχῶν. “ ἐπίσταμαι --- εἴσε- 
ται. νβ. 1 καὶ τόδ᾽ τ]. ν85. ὃ τοσούτῳ] τοσοῦτο ΝΑ. 

ΙΝΟΒΕΤ ΛΕ ΕΑΒΥΙΔΕ ΕΝΔΛΟΑΜΕΝΤΥΜ 

Ὁ 

5060]. δοη. Αὖ. Ἰύδη. 880: ἡ μυρσίνη ὠκείωται τοῖς χϑονίοις 
ϑεοῖς Διονύσου δεδωκότος. ὅτε ἀνήγαγε τὴν Σεμέλην. τρία γὰρ αὐτῷ 
ὠκείωται, κισσὸς ἄμπελος μυρσίνη. μυϑολογοῦσι δ᾽ ἐν Σάμῳ μόνῃ 
ϑεὼν " μὴ προσφέρεσϑαι τῇ Ηρᾳ. ἐπεὶ γάρ. ὡς φασίν. ἐξητεῖτο, τὴν 
ψυχὴν τῆς Σεμέλης τοὺς κάτω ϑεούς. καϑάπερ ἣν ἐπηγγελμένον. ὑπο- 
σχέσϑαι λέγουσιν αὐτῇ τὸν “Ἅιδην τοῦτο δράσειν τοῦ Διονύσου. τῶν 
μάλιστα τερπόντων αὐτῷ ἀντίψυχον. ἀντ᾽ ἐκείνης πέμψαντος " τὸν δὲ 
Διόνυσον πυϑόμενον τὰ παρὰ τῶν κάτω ϑεῶν ἐπεσταλμένα σοφίσασϑαι 
πρὸς ταῦτα καὶ τριῶν ὄντων αὐτῷ μάλιστα ἠγαπημένων.. τοῦ τὲ κισ- 
σοῦ καὶ τῆς ἀμπέλου καὶ τῆς μυρσίνης. ἀποστεῖλαι τοῖς κάτω ϑεοῖς 

αὐτήν. δηλοῖ δὲ καὶ Ἰοφῶν ο τραγικός. 

ΝΙΟΟΜΑΟΘΟΗΥΒἙΓ, 
17)6 ΝΙοομ δο]5. ἰγταρῖοο δὲ οουϊοο νἱθ απ86 αἀἰδρυίαντ ΜοΙπο- 

Κι Ηϊ56. οὐἱῦ. ρ. 496 ----98. ὀγγόποῖη ἢ αροθάϊδη 6] ΟΚουτ5 ἀθ 
“ταρ.. Ρ. 1015. ΘΟΙΠΙΠΙΘΙΠΟΤΆΥΡῚ ΒΠΒΡΙο θα ίαν 80 Αὐιβίοίθ!θ ῬΊΟΘ]. 19, 48 
Ρ. 922 " 18: ἦϑος δὲ ἔχει ἡ μὲν “ὑποφρυγιστὶ πρακτικόν, διὸ καὶ ἕν τε 
τῷ Γηρυόνῃ ἡ ἔξοδος καὶ ἡ ἐξόπλισις ἐν ταύτῃ πεποίηται. ἡ δὲ ὑπο- 
δωριστὶ μεγαλοπρεπὲς καὶ στάσιμον. 

1 

μέλπουσιν “νότοι κλαγγήν 
Απροᾶ. Βοκκ. ρ. 849, 11: ἀηδόνειος κλαγγή. Νικόμαχος " μέλ- 

πουσιν ἀηδόνειον κλαγγήν". κύλολμα ΜΙ ΘΚ π 5. 

Ἅ 
ἀγηλατῶν 

Αποοά. ΒΟΚΚ. Ρ. 887,11: ἀγηλατῶν - ἀντὶ τοῦ διώκων. φυγαδεύων. 
οὕτως Νικόμαχος. ἁγηλατῶν Ὑ͵ ἄρτον. 

ν᾿ Σάμ: Ὄ μόνῃ, ϑεῶν Τϊπάογῆϊιβ, οοἄθχ παθο ρυδοροί Σάμῳ ἐκ δὲ 
μυρσίνης ἐκ δὲ τοῦ πάϑους δεισιδαίμονι ϑεῖον. ΑἸίδ ΙΗ πιο άοαμι ἐν αβίγα 
απδοβῖν!. 



592 ΛΟΑΤΗΟΝ 

ΑΟΘΟΑΤΗΟΝ 
ΑἘΡΟΠΗ 

Ι 
εἰσῃσαν 

ένα. Μ. Ρ. 801, 57: εἰσῇμεν --- καὶ εἰσῇσαν ἀντὶ τοῦ εἰσήεσαν 
σὺν τῷ 1, 2γάϑων ᾿Δερόπῃ. 

ΑΛΚΜΕΩΝ 

᾿ 2 
ἀϑέμιτοι Μοῦσαι 

Δμοοά, ΒΟ. δ58, 7: ἀϑέμιστα καὶ ἀνόσια δρᾶν Δείναρχος εἶπε 
καὶ Σοφοχλλῆς. καὶ ἀϑεμιστότεροι Ξενοφῶν" καὶ ἀϑέμιτοι (ἀϑέματοι 
απίθ Βοκκουπη) Μοῦσαι εἶπεν ᾿4γάϑων ἐν ᾿Δλκμαίωνι. 

ΑΝΘΟΣ 

Ατιϑίοί. Ῥοοί. 9}. 1451 Ὁ 21: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς τραγῳδίαις 
ἐνίαις μὲν ἕν ἢ δύο τῶν γνωρίμων ἔστιν ὀνομάτων - τὰ δὲ ἄλλα πε- 
ποιημένα. ἐν ἐνίοις, δὲ οὐϑέν, οἷον ἕν τῷ ̓ 4γάϑωνος᾽ ἄνϑει" ὁμοίως γὰρ 

ἐν τούτῳ τά τε πράγματα καὶ τὰ ὀνόματα πεποίηται καὶ οὐδὲν ἧττον 
εὐφραίνει" ὥστ᾽ οὐ πάντως εἶναι ζητητέον τῶν παραδεδομένων μύϑων. 
περὶ οὗς αἷ τραγῳδίαι εἰσίν. ἀντέχεσϑαι. 'ΓΊΛα]τ5. ἀγαιηδ 5 βιιβρ θοῦ. 

Θ. ΕΣ ΈΓΣ 

9 

κόμας ἐκειράμεσϑα μάρτυρας τρυφῆς. 

ἢ που ποϑεινὸν χρῆμα παιξούσῃ φρενί. 

ἐπώνυμον γοῦν εὐθὺς ἔσχομεν κλέος. 

Κούρητες εἶναι, κουρίμου χάριν τριχός. 
ΑΔ, ΧΙ ν, 558 Ὁ: ᾿Ἵγάϑων δ᾽ ἐν τῷ Θυέστῃ τοὺς τὴν Πρώνα- 

χτος ϑυγατέρα μνηστεύοντας τοῖς τε λοιποῖς πᾶσιν ἐξησκημένους ἐλ- 

δεῖν καὶ κομῶντας τὰς κεφαλάς, ἐπεὶ δ᾽ ἀπέτυχον τοῦ γάμου, “ κόμας 
ἐκειρύμεσϑα᾽. φησί, ᾿μάρτυρας --- τριχός". Β΄]. οτι. [. Πομ]. 
ΤΗΝ. ΠῚ Ρ. 1292, 88. ν5. Ι ἐκειράμεσϑα Οὐ, ἐκειράμεϑα ῬΥ͂Ι, οἱ Ἐλιρί, 

5. ἃ ἐπώνυμον δ᾽ οὐν᾿ οἷ. ΜοίΠπΟΙΚΙ5. 

ΤΛΙΟΤΕΡΣΊΙΣ 

Αὐἱϑίοί, Ῥοσί, ὁ. 18 Ρ. 1466 ἃ 18: χρὴ δὲ --- μὴ ποιεῖν ἐποποιικὸν 
σύστημα τραγῳδίαν. πεττα σημεῖον δὲ ὅσοι πέρσιν. Ἰλίου ἐποίησαν καὶ 

μὴ κατὰ μέρος. ὥσπερ Εὐριπίδης Νιόβην καὶ μὴ ὥσπερ “Αἰσχύλος. ἢ 
ἐκπίπτουσιν ἡ ἢ κακῶς ἀγωνίξονται. ἐπεὶ καὶ ᾿4γάϑων ἐξέπεσεν ἐν τούτῳ 
μόνῳ. ῬτΟθΑΌΙ]ο Πΐπς ρὲ Ἰλίου πέρσιν ΔΡΑΙΙοΝ Ια ἀναμηα {ἰ{|586, 

ΜΥΣΟΙ 

ῬΙαΐ. Μου, ρ. 645 Ε : ϑαυμάξω δὲ καὶ Ἔ ράτωνα τουτονί. τὰς μὲν 
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ἐν τοῖς μέλεσι. παραχρώσεις βδελυττόμενον καὶ κατηγοροῦντα τοῦ καλοῦ 
᾿ἡγάϑωνος. ὃν πρῶτον εἰς τραγῳδίαν φασὶν ἐμβαλεῖν καὶ ὑπομῖξαι τὸ 

χρωματιχόν. ὅτε τοὺς “Μυσοὺς ἐδίδασκεν" αὐτὸς δὲ ἡμῖν, ὡς ὁρᾶτε, 
ποικίλων χρωμάτων καὶ ἀνθηρῶν τὸ συμπόσιον ἐμπέπληκε. 

ΤΗΛΈΦΟΣ 

ἴῃ ΟΙΟΡΙιο {πι55ὸ ΠΟ βοὶ ρᾶνίοβ οὐ τἀ 1 ὙΥ ΘΟ] οκον ἀο Πταρορά, 
Ρ- 990, ΜΙ οϊοἸκἰτιβ Ρτο Τηλέφῳ ΒΟΥ ἱθομάαμι ὀομίοοῖ Τληπολέμῳ. 00]]. 
ὅ6]101. ΑΥ, Τδο. 598: ἔστε δὲ Εὐριπίδου ἐκ Τηλέφου ἢ Τληπολέμου. 

41 

γραφῆς ὁ πρῶτος ἣν μεσόμφαλος κύκλος" 
ὀρϑοί τε κανόνες ἐξυγωμένοι: δύο, 

Σχυϑιχῷ τε τόξῳ τὸ τρίτον ἦν προσεμφερές" 
ἔπειτα τριόδους πλάγιος ἣν προσκείμενος " 

ἐφ᾽ ἕνός τε κανόνος ἦσαν [ἐξυγωμένοι δύο] τ 
ὅπερ δὲ τρίτον ἦν, καὶ τελευταῖον πάλιν. 

ΑἸΙ. Χ Ρ. 454 Ὁ: τὸ δ᾽ αὐτὸ πεποίηκε. καὶ ᾿4γάϑων ὃ τραγῳδιο- 
ποιὸς ἐν τῷ Τηλέφῳ" ἀγφάμματος γάρ τὰς κἀνταῦϑα δηλοῖ τὴν τοῦ Θη- 
σέως ἐπιγραφὴν οὕτως γραφῆς -- πάλιν’. ν5. ἃ τὸ δα! ϑομν ΟΙρ1ι. 
οηι. ΡΥ]. νϑ5. 4 προσχείμενος ὁ, προχείμενος ῬΎΙ,. ν5. ὃ ἦσαν Σὺ: 
γωμένοι δύο] ἡσαν ἀοΙοθαί οἸπα: ΜοίμοΚῖι5, 4πἰ πππο σοηΐοῖς ἐξυγ. 
δύο οΧ νβ. 2 Πἴς ὨΤΘΡΒΙΒΒΘ: δηΐθ ππηο γϑυβῖμη απδθάδιη ΘΧοΙ ἀ͵886 
Βιιβρίοου. ψ8. 6 τρίτον ΡΥ͂Ι,, τὸ τρίτον ΑΒΟ. 

ΙΝΟΒΒΤΑΒΥΜ ΒΑΒΥΠΆΑΕΥΜ ΕΒΑΟΜΈΝΤΑ 

Ὁ 

μόνου γὰρ αὐτοῦ καὶ ϑεὸς στερίσκεται. 
ἀγένητα ποιεῖν ἄσσ᾽ ἂν ἢ πεπραγμένα. 

Αὐϊβίοί. ΕἼ. ΝΊοομι. 6, 2 Ρ. 1189 Ὁ 10: τὸ δὲ γεγονὸς οὐκ ἐνδέχε- 
ται μὴ γενέσϑαι. διὸ ὀρθῶς ᾿4γάϑων " μόνου ---- πεπραγμένα". 

0 
τέχνη τύχην κἰφανο καὶ τύχη τέχνην. 

Αὐβίοί. ΕΣῈ]. ΝΊοοτη. 6, 4 Ρ. 1140 ἃ 19: τρόπον τινὰ πες τὰ αὐτά 
ἐστιν ἡ τύχη καὶ ἡ τέχνη. καϑάπερ καὶ ᾿ζγάϑων φησί " τέχνη - 
τέχνην᾽. δΙΜΊΡΠ1Ο. ἴῃ Αὐιβίοί, ῬΆΥΞ5. Αὐβο. [ο]. Τὸ Ὁ: καὶ τῶν ποιη- 
τῶν δὲ ἐ ἔνιοι, πάντα σχεδὸν εἰς τὴν τύχην ἄγουσιν, ὥστε καὶ τῆς τέχνης 
οἰκείαν αὐτὴν ποιεῖν λέγοντες “ τέχνη --- τέχνην᾽ τὸν εὐτυχοῦντα δὲ. 
καὶ φρονεῖν φασί. (Ἐὰν. ἢ". 1006) 

γ 

φαῦλοι βροτῶν γὰρ τοῦ πονεῖν ἡσσώμενοι 
ϑανεῖν ἐρῶσιν. 

ΤΗΕΛΟ. ΘΟΒΑΕΟ. ΕἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 98 
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Αὐἱβίοι. Ἐπ. Ἐπιᾷ. 8,1. ρ. 1280 ἃ 1: οὐδὲ τῶν τοιούτων (ϑο. τῶν 
τὸ πονεῖν φευγόντων) οὐϑεὶς ἀνδρεῖος. καϑάπερ καὶ ᾿4γάϑων φησί 
“φαῦλοι -- ἐρῶσιν". 

δ 

καὶ μὴν τὰ μέν γε τῇ τέχνῃ πράσσειν, τὰ δὲ 
ἡμῖν ἀνάγκῃ καὶ τύχῃ προσγίγνεται. 

Αὐϊβίοι. Β Ποῖ. 9, 19 Ρ. 1392 Ὁ 8: εἰ ἄνευ τέχνης καὶ παθασκχευὴ)ς 
δυνατὸν γενέσϑαι. μᾶλλον διὰ τέχνης καὶ ἐπιμελείας δυνατόν: ὅϑεν 

καὶ ᾿ἡγάϑωνι εἴρηται :χαὶ μὴν --- προσγίγνεται. γ8.3 ἐδ χοὴ Ῥου- 
β5όηπ5. τύχῃ Π|Ργ], τέχνῃ ατοίίπ5. ν5. 3 τύχῃ] τέχνῃ 

ΩΝ. 29 δὰ. Ἃ ΒιΜοἷὰ : ως 8 3 ’ 
ταχ ἂν τις εἶκος αὐτὸ τουτ εἶναι λέγοι, 

βροτοῖσι πολλὰ τυγχάνειν οὐκ εἰκότα. 
Ατιϑίοί. ]ιοῖ. 2, 24 Ῥ' 1102 ἃ 10: καὶ ἐν τοῖς ῥητορικοῖς ἐστι φαι- 

νόμενον ἐνθύμημα παρὰ τὸ μὴ ἁπλῶς εἰχός. ἀλλά τι εἰκός. ἔστι “ἰ 
τοῦτο οὐ καϑόλου. ὥσπερ καὶ ᾿Ἵγάϑων λέγει τάχ᾽ ἂν --- εἰκότα 
Αὐϊδίοι. Ῥοϑί. 18 Ρ. 1456 ἃ 24: ἔστι δὲ τοῦτο εἰκὸς ὥσπερ ᾿΄“γάϑων ,} 
γει" εἰκὸς γὰρ γίνεσϑαι πολλὰ καὶ παρὰ τὸ εἰκός. Ἰρϊ4. ο. 95 Ρ. 116] 
1» 15: εἰκὸς γὰρ καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς γίνεσϑαι. 

10 

Αὐἱβίοί, (Ῥοοί. 15 Ρ. 1464 "ἢ 14: ἐπεὶ δὲ μίμησίς ἐστιν ἡ τραγῳδία 
βελτιόνων. ἡμᾶς δεῖ μιμεῖσϑαι τοὺς ἀγαθοὺς εἰκονογράφους᾽ καὶ γὰρ 
ἐκεῖνοι ἀποδιδόντες τὴν ἰδίαν μορφήν. ὁμοίους ποιοῦντες. καλλίους 
γράφουσιν. οὕτω καὶ τὸν ποιητὴν μιμούμενον καὶ ὀργίλους καὶ ῥᾳϑύ- 
μους καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα ἔχοντας ἐπὶ τῶν ἠϑῶν. τοιούτους ὄντας 

ἐπιεικεῖς ποιεῖν παράδειγμα σκληρότητος. οἷον τὸν ᾿Δ΄χιλλέα ᾿ώγάϑων 
καὶ Ὅμηρος. ΔΟΙΠΠΠΘα ἀσατηα ἂν Αραθοπο ̓πβου θύππι {ππ|5586. ΘΟ ΤΟΙ 
ὁ] ον ἀο Τταροθα, γ. 991 56. Τὰ Ἰοὺ ὁουταρίο μ0 11π4 αατά θη 
ὁογίθτη οϑί, τοῖο 56 πάρογο ᾿γάϑων : Π0γ1 ἀγαϑῶν νο] ἀγαϑὸν παροηί. 

11 

τὸ μὲν πάρεργον ἔργον ὡς ποιούμεϑα, 
τὸ δ᾽ ἔργον ὡς πάφεργον ἐχπονούμεϑα. 

ΑΕ. ΚΝ ρΡ. 185. Δ: ἡμεῖς γὰρ κατὰ τὸν καλὸν ᾿“γάϑωνα " τὸ μὲν - 
ἐχπονούμεϑα᾽. ΟἸΘΙΠΘΗΒ ΑἸοχ. δίχσοιῃ. ΚΟ Ρ. 758: καταπαυστέον ἤδη 
τὸν λόγον, ὕπως μὴ τὸ τοῦ τρογῳδοποιοῦ ᾿ἡγάϑωνος πάϑωμεν καὶ 
αὐτοί, “τὸ μὲν --- ἐκπονούμενοι". ν5. 1 ποιούμεϑα ΛΏϊ., ἡγούμενοι 
ΟἽ. νϑ5. 3 ἐχκπονούμεϑα Αἴ]ι., ἐκπονούμενοι ΟἼομι. 

12 

εἰ μὲν φρόσω τἀληϑές, οὐχί σ᾽ εὐφρανῶ:" 
εἰ δ᾽ εὐφρανῶ τί σ᾽. οὐχὶ τἀληϑὲς φράσω. 

ΔΕ}. ρΡ.911 18 : κατὰ γὰρ τὸν᾿ “γάϑωνα " εἰ μὲν --- τἀληϑὲς φράσω. 
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19 
9 οὖ ᾿] ᾽ - Α Ἁ γ ͵ὕ Ἷ 

ἀπολεῖς αἴ ἐρωτῶν καὶ σὺ χῶ νέος τρόπος 

ἐν οὐ πρέποντι τοῖς λόγοισι χρώμενος. 
ΑἸ. Χ ν. Ἠ Ο: καὶ ὃς ἔφη : ἀπολεῖς μ ἐρωτῶν᾽ κατὰ τὸν καλὸν 

᾿“γάϑωνα " καὶ σὺ --- χρώμενος". ν5. 1 χὠ] καὶ ὁ Ἰἰυγ]. 

γυνὴ τὸ σῶμα... δι᾿ ἀργίαν 
ψυχῆς φρόνησιν ἐντὸς οὐχ ἀργὸν φορεῖ. 

ΑἸῇ. ΧῊΠ Ρ. ὅ84 Α: κατὰ γὰρ τὸν ᾿“γάϑωνα " γυνὴ ---φορεῖ᾽. γ5.1 
γυνή τοι σώματος δι᾽ ἀργίαν οἱ. Ῥουβοηῖβ, οἱ σώματος Ργδοῖογαΐ 
τοί. 

1ὃ 

ἐχφέρετε πεύκας φωσφύρους 
ΑἸ. ΧΥ γΡ. 701 Β: ἕνα κἀγὼ κατὰ τὸν καλὸν ᾿ἡγάϑωνα ἀναφωνήσω 

τάδε τὰ τοῦ ἡδίστου “ἠριστοφάνους (Οομι. 3 Ρ. 1180) “ ἐκφέρετε πεύκας 
κατ᾽ ᾿4γάϑωνα φωσφόρους᾽". 

10 

Μαγοῦβ Απίοῃ. 4, 18: ὅσην ἀσχολίαν κερδαίνει ὁ μὴ βλέπων τέ ὃ 
πλησίον εἶπεν ἢ ἔπραξεν ἢ διενοήϑη - ἀλλὰ μόνον τί αὐτὸς ποιεῖ, ἵνα 
αὐτὸ τοῦτο δίκαιον ἢ καὶ ὅσιον ἢ κατὰ τὸν ἀγαϑὸν (γάϑωνα Χγῖδα- 
461) μὴ μέλαν ἦϑος περιβλέπεσϑαι. ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς γραμμῆς τρέχειν ὁρ- 
ϑόν. μὴ διερριμμένον. ΑΡΔΙΠομ5 σοῦθα ααὶ τϑϑεϊξπθυθ οοπδίϊ βαηΐ, 
ΟΡ Υδη ρου! ἀϑυτηΐ. 

,, 

17 

ὅ601. ὅόρι. 'υδοῖι. 689: συνάγονται οἵ ᾿ἡμφικτύονες εἰς τὴν 
λεγομένην Πυλαίαν. περὶ ἧς ̓ άγάϑων φησὶ Πυλάδην τὸν Στροφίου 
πρῶτον. συστήσασϑαι ἐν τῇ Φωκίδι καϑαιρόμενον τὸ ἐπὶ Κλυταιμνή- 

στρᾳ μύσος καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν σύνοδον Πυλαίαν προσαγορεύεσϑαι. 

18 

οὐ πώποτ᾽ ἠξίωσα χρήσασϑαι τρόποις 
5.100. ἘΠ01.1.. 8, 7 Ρ. 336: 2γάϑωνος. “οὐ πώποτ᾽ --- τρόποις". 

19 

σοφὸν λέγουσι τὸν χρόνον πεφυκέναι. 

τοῦ. ἘΠ]. 1, 8, 16 Ρ..280: “ακώνων. ᾿ σοφὸν --- πεφυκέναι". Ῥγο 
“ακώνων (ἡΤακόνων ΑἋ) Βου ΘΠ ἀπΠηὶ ΘΠ ΒΡΊΟΟΥ ᾿Ἵγάϑωνος. Ἠοο ποιμηθῃ 
ἴα]50 ρυϑθῆρ ταν ΘΡΊΡῬΑΙημη ΔΙ] αποά μαθϑί ϑδάθηῃ ἴῃ Ρᾶρ', 510}. 1) 6]. 
1, 8,16: ᾿Ἵγάϑωνος (γάϑονος Α). " ὥφελεν ὡς ἀφανὴς οὕτω φανε- 
οώτατος εἶναι καιρός. ὃς αὐξάνεται πλεῖστον ἀπ᾿ εὐλαβίης᾽". 

20 

οὐ τῇ φρονήσει. τῇ τύχῃ δ᾽ ἐσφάλμεϑα. 
98 5 
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ζ.οῦ. ΕἸον. 8, 16: ᾿2γάϑωνος. " οὐ ---- ἐσφάλμεϑα᾽. ἐσφάλμεϑαῖ 

ἑπητέον Αὐδϑηΐιβ Ρ. 582, 22 δὲ πόμηι}}1 ΒΓΟΡδΘῚ ΠΥ], 

21 

ἰδίας ὁδοὺς ξητοῦσι φιλόπονοι φύσεις. 

Θ1ον. ΕἼον. 29, 39: ᾿2Ζγάϑωνος. " ἰδίας --- φύσεις". 

22 

ἀδικεῖν νομίζων ὄψιν αἰδοῦμαι φίλων. 
ϑτοῦ. ΕἾοΥ. 81, 17: ᾿4γάϑωνος. " ἀδικεῖν --- φίλων᾽. ἀδικεῖν] ἀδι- 

κεῖ Μ, δοκεῖν Το}. 1). 
28 

ὄλοιϑ᾽ ὁ τοῖς ἔχουσι τἀγαϑὰ φϑονῶν. 

5100. ΕἾον. 88, 7: “ ὄλοιϑ'᾽ --- φϑονῶών᾽. Τηΐτἃ γϑρϑίπῃς ΑΝ Ροϑί 
ΕἼον. 38,31 οἵπη Ἰϑιηπιαίθ ᾿γάϑωνος. ὄλοιϑ᾽ ὁ] ὄλοιτο ΝΜ. τὰ ἀγαϑὰ ὃ 
φϑονὼν Μ. 

24 

οὐκ ἦν ἂν ἀνθρώποισιν ἐν βίῳ φϑόνος, 
εἰ πάντες ἦμεν ἐξ ἴσου πεφυκότες. 

στο. ΕἼον. 838, 12: ᾿“γάϑωνος. “οὐκ --- πεφυκότες. ν5.3 ἐξίσου 64. 

2 

σοφίας φϑονῆσαι μᾶλλον ἢ πλούτου καλόν. 
5100. ΕἾἼοΥ. 38. 98: 2γάϑωνος. “ σοφίας --- καλόν᾽. 

20 

νέων γὰρ ἀνδρῶν πολλὰ κάμπτονται φρένες. 
ΚΤ". ΕἼοΥ. 52, 6: ᾿4γάϑωνος. “νέων --- φρένες. 

27 

γνώμη δὲ κρεῖσσόν ἐστιν ἢ δώμη χερῶν. 
510". ΕἾἼοΥ. 84, 4: ̓“γάϑων. “γνώμη --- χερῶν ᾿. κρείσσων] κρεῖσ- 

σόν ιμά. 
28 

ὡς ἡδὺ τῷ φύσαντι πείϑεσϑαι τέκνα. 
510}. ΒΊΟΥ. 79, 12: ᾿2Ζγάϑωνος. “ ὡς --- τέκνα. 

ἡρον 29 
ἀαντευφροασμα 

Αποοά, Βοϊκῖς. ρ. 407, ὅ οὐ δαἴ4δ5: ἀντεύφρασμα" τὸ ἐναντίον τῇ 
εὐφροσύνῃ. ᾿ἡγάϑων (ἀγαθῶν ΠΠΡν1., ὁουγοχῖ θυιμο), 
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ΧΕΝΟΟΙΠῈ 

ΧΘμοο]οιι. ΟἸγπΡ. 9] Οἰδίποδι καὶ “υκάονι καὶ Βάκχαις καὶ 

᾿ϑάμαντι σατυρικῷ νὶἱοἶδδο ἐοδίαίαν ΑἸ απ Υ. Η, 2, 8, οαϊα5 Ἰούαπη 

᾿αἰζα] Ἰπτι5. Ὁ. 397 56. : 

ΑΙΚΎΜΝΙΟΣ 

1 

ὦ σκληρὲ δαῖμον. ὦ τύχαι χρυσάμπυκες 

ΑΥν, Νὰ. 1264: ΛΜΎΝ. ὧ σκληρὲ δαῖμον. ὦ τύχαι ϑραυσάντυγες 

ἵππων ἐμῶν" ὦ Παλλάς. ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. ΣΤΡΕΨ. τί δαί σε Τληπό- 

λεμός ποτ᾽ εἴργασται κακόν; Ὁ] 5610]. νὰν. οἱ νοι. : ταῦτα Ξενο- 

κλέους ἐστὶν ἐκ τοῦ Δικυμνίον. λέγεται δὲ ὑπ᾽ ““λκμήνης “ικύμνιον 

τεϑνηκέναι ὑπὸ Τληπολέμου. διὸ καὶ ἐπιφέρει “τί δαί ---- κακόν; 

Εὐφρόνιος παρὰ Ξενοκλεῖ φησὶν εἶναι τὸ χρυσόμπυκχες (χρυσάμπυχες 

), ἐξ οὐ παραπεποιῆσϑαι τὸ ϑραυσάντυγες.. ὁοοάθχ Ῥαγῖβ. 2821 Πᾶθο 

ΡΥ ΔΘθοῦ: οἵ μὲν φασὶν ὡς ὁ Τληπόλεμος οὗτος. ποιητὴς ὧν πεποίηκε 

τὸν Φιλόξενον ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα ἄδειν ἀπὸ τοῦ “ὦ σχληρὲ δαῖμον᾽ 

μέχρι τοῦ : ὥς μ᾽ ἀπώλεσας". ἄλλοι δὲ φασὶν ὡς Σοφοκλῆς ἐποίησε - τὸν 

Τληπόλεμον ταῦτα λέγοντα. - ἔοικε δὲ μᾶλλον τοῦ Σοφοκλέους εἶναι 

ταῦτα. διὸ καὶ ἐπάγει “τί δὲ Τληπόλεμός σε κακὸν εἴργασται :᾽ ὡς τοῦ 

Τληπολέμου ταῦτα εἰπόντος. ιά465 αφπαπία οταπ ΠΠρονίαΐθ ναὸ αὐ 8118 

ΡΙατνῖπια οὔοία βἰπὸ ; Ῥυο θα 116. απο ἄποο νορθα ὦ Παλλάς. ὥς 

μ᾽ ἀπώλεσας ἱταροράϊαο, ἀθθου!: Ἥλι᾽, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας αἰχὶϊς Τυτὶ- 

ΡΙ4685 ἔν. 781.,.11, 

ἘΝ ΟΥΓΤΨΤΕΗΝ 

1 

φόρμιγξ ἄχορδος 
Τ) ουθίγτι5 46 ΕἸος. 85: ἔνιοι δὲ καὶ ἀσφαλίζονται τὰς μεταφορὰς 

ἐπιϑέτοις ἐπιφερομένοις. ὅταν αὐτοῖς κινδυνώδεις δοκῶσιν. ὡς ὃ Θέο- 
γνις παρατίϑεται τὸ (4]. τὸν) τόξον φόρμιγγα ἄχορδον. Τ)οιηο ν νουθὰ 

ποπᾶσπι οιηθηάαίδ, ῬΠΘΟΡ 5 αα14 ἀϊχουῖε ᾿πἀπθίππη ; οἵ. Αὐϊδίοί. 
ἩΠοί. 8, 11 Ρ. 1418 « 1: οἷον ἡ ἀσπίς. φαμέν. ἐστὶ φιάλη ἥφεος (τα 

Τα μϑυδ αἰχίς, Βουρκ. Τγτ. Ρ. 1004. 54.) καὶ τὸ τόξον φόρμιγξ 

ἄχορδος. 

ΟΕΙΤΙΑΡ 

ΠΕΙΡΙΘΟΥΣ 

τς ἄταμπια, οὐἶπ5 ἢν ἀϑιηθηΐα ΘΧ ΕἸ θυ τητι5 Ρ. 491 -- 84, ἀπθτξαίαπι οϑέ 

αἰσατα ΕΠ ρ᾽ 415 οϑδοῦ ἂῃ Οὐδ ἰθδίθ Αἰ. ΧΤὙ Ρ. 496 Β, ααϊουμῃ οἵ. 

για Ελαυρ. Ρ. 18ὅ, 38. 



ΟΕΙΤΙΑΒ 

ΣΙΣΎΦΟΣ 

1 

ἦν χρόνος ὅτ᾽ ἣν ἄτακτος ἀνθρώπων βίος 
χαὶ ϑηριώδης ἰσχύος ϑ᾽ ὑπηρέτης, 

ὅτ᾽ οὐδὲν ἀϑλον οὔτε τοῖς ἐσϑλοῖσιν ἣν 
οὔτ᾽ αὖ κόλασμα τοῖς κακοῖς ἐγίγνετο. 
κἄπειτά μοι δοκοῦσιν ἄνϑρωποι νόμους Τ 

ϑέσϑαι κολαστάς, ἵνα δίκη τύραννος ῃ 
τήν ὃϑ᾽ ὕβριν δούλην ἔχῃ" 

ἐξημιοῦτο δ΄ εἷ πὶ ἐξαμαρτάνοι. 
ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ τἀμφανῆ μὲν οἵ νόμοι 

ἀπεῖργον αὐτοὺς ἔργα μὴ πράσσειν βίᾳ, “10 
λάϑρᾳ δ᾽ ἔπρασσον, τηνικαῦτά μοι δοκεῖ 

πυκνός τις καὶ σοφὸς γνώμην ἀνὴρ 
γνῶναι δέος ϑνητοῖσιν ἐξευρεῖν ὅπως 

εἴη τι δεῖμα τοῖς κακοῖσι. κἂν λάϑρᾳ 

πράσσωσιν ἢ λέγωσιν ἢ φρονῶσί τι. 1ὅ 
ἐντεῦϑεν οὖν τὸ ϑεῖον εἰσηγήσατο. 
ὡς ἔστι δαίμων ἀφϑίτῳ ϑάλλων βίῳ 

νόῳ τ᾽ ἀκούων καὶ βλέπων φρονῶν τε καὶ 

προσέχων τὲ ταῦτα καὶ φύσιν ϑείαν φορῶν, 

ὃς πᾶν τὸ λεχϑὲν ἐν βροτοῖς ἀκούσεται, 20 

τὸ δρώμενον δὲ πᾶν ἰδεῖν δυνήσεται. 
ἐὰν δὲ κἂν σιγῇ τι βουλεύῃς κακόν, 

ταῦτ᾽ οὐχὶ λήσει τοὺς ϑεούς᾽ τὸ γὰρ φρονοῦν 
ἔνεστι. τούσδε τοὺς λόγους λέγων 

διδαγμάτων ἥδιστον εἰσηγήσατο 20 

ψευδεῖ καλύψας τὴν ἀλήϑειαν λόγῳ. 
ναίειν δ᾽ ἔφασκε τοὺς ϑεοὺς ἐνταῦϑ'᾽ ἵνα 

μάλιστ᾽ ἂν ἐξέπληξεν ἀνθρώπους λέγων, 
ὅϑεν περ ἔγνω τοὺς φόβους ὄντας βροτοῖς 
καὶ τὰς ὀνήσεις τῷ ταλαιπώρῳ βίῳ, 90 
ἐκ τῆς ὕπερϑε περιφορᾶς, ἵν᾽ ἀστραπὰς 
κατεῖδεν οὔσας, δεινὰ δὲ κτυπήματα 
βροντῆς τό τ᾽ ἀστερωπὸν οὐρανοῦ σέλας, 
χρόνου καλὸν ποίκιλμα τέκτονος σοφοῦ, 

ὅϑεν τε λαμπρὸς ἀστέρος στείχει μύδρος 90 
ὅ 9. ὑγρὸς εἰς γῆν ὄμβρος ἐκπορεύεται. 
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τοίους πέριξ ἔστησεν ἀνδϑρώποις φόβους 

δι᾿ οὗς καλῶς τὲ τῷ λόγῳ κατῴκισεν 
τὸν δαίμον᾽ οἰκεῖν ἐν πρέποντι χωρίῳ, 
τὴν ἀνομίαν τὲ τοῖς νόμοις κατέσβεσεν. 40 

οὕτω δὲ πρῶτον οἴομαι πεῖσαί τινα 
ϑνητοὺς νομίζειν δαιμόνων εἶναι γένος. 

δοχάια Ετηγρῖν. Ρ. 108.,.1: καὶ Κριτίας δὲ εἷς τῶν ἐν ᾿ἡϑήναις τυ- 
θαννησάντων δοκεῖ ἐκ τοῦ τάγματος τῶν ἀϑέων ὑπάρχειν. φάμενος ὅτι 
οἵ παλαιοὶ νομοϑέται ἐπίσκοπόν τινὰ τῶν ἀνϑρωπίνων κατορϑωμάτων 
καὶ ἁμαρτημάτων ἔπλασαν τὸν ϑεὸν ὑπὲρ τοῦ μηδένα, λάϑραᾳ τὸν πλη- 
σίον ἀδικεῖν. εὐλαβούμενον τὴν ὑπὸ τῶν ϑεῶν τιμωρίαν. ἔχει δὲ παρ᾿ 
αὐτῷ τὸ ῥητὸν οὕτως. “ἣν χφόνος -ς κατέσβεσεν ’ (υ5. 1--40). καὶ 
ὀλίγα προσδιελϑὼν ἐπιφέρει ᾿ οὕτω ἀντ -- εἶναι γένος (ν5.. 41 οἱ 42). 
ϑδοχίαβ ΕπρΡῖν, 1}. 112, 18: ϑεοὺς γὰρ οἵ μὲν πολλοὶ φασὶν εἶναι: τινὲς 
δὲ οὐκ εἶναι, ὥσπερ οἱ περὶ Διαγόραν τὸν Μήλιον καὶ Θεόδωρον καὶ 
Κριτίαν τὸν ᾿ἀϑηναῖον. Ῥαυιρ αι ΠΟΏΜΠΠ]0Β ΠΟΥ νου βιιατη {1 π1| 
ΡῬΙαΙ. Μον. Ρ- 880. ἘΣ: καὶ Εὐριπίδης ὃ τραγῳδοποιὸς ἀποκαλύψασϑαι 
μὲν οὐκ ἠϑέλησε ε (ἄθο5 ΠῚ 6580) δεδοικὼς τὸν ἄρειον πάγον ἐνέφηνε 
δὲ τοῦτον τὸν τρόπον" τὸν γὰρ Σίσυφον εἰσήγαγε προστάτην ταύτης 
τῆς δόξης καὶ συνηγόρευσεν αὐτοῦ ταύτῃ τῇ γνώμῃ (μαθο γοῦθὰ τὸ- 
Ρϑῖ Ἐπαβοῦπιβ Ῥὶ (Ρ. 108 Π). “ἣν γὰρ χρόνος’ φησίν “ὅτ᾽ ἅτα- 
ατος ἣν ἀνθρώπων -- ὑπηρέτης’ (νυ. : οἵ 3). ἔπειτα φησὶ τὴν ἀνο- 

μίαν λυϑῆναι νόμων εἰσαγωγῇ ἐπεὶ γὰρ ὁ νόμος τὰ φανερὰ τῶν ἀδι- 
κημάτων εἴργειν ἐδύνατο. ἀρύφα τε (]. δὲ) ἠδίκουν πολλοί. τότε τις 
σοφὸς ἀνὴρ ἐπέστησεν ὡς ἊΣ ἀεὶ ψευδεῖ λόγῳ. τυφλῶσαι τὴν ἀλήϑειαν 
καὶ πεῖσαι τοὺς ἀνϑρώπους ἡ ὡς ἔστι - φρονεῖ τ᾽ ἄγαν (58. 17 οἱ 18). 
οἵ, ῬΙαΐ. Μον. ρ. 879 Ε΄: ὅϑεν καὶ Εὐριπίδης φησί " τὸν ἀστερωπὸν ---᾿ 
σοφοῦ᾽ (ν5. 88 οἱ 84). ἀΔΙοηυ5 Η]βι. Ρ Π]105. ὁ. 8 νο]. 19 Ρ. 268 (νο]. 4 
Ρ, 421 οα. Β881]., νο]. 2 Ρ. 80 Οαγί.): ὅϑεν Εὐριπίδης εἶπεν " ἀστέρες 
δ᾽ ἐν οὐρανῷ πράνελμων τέκτονος σοφοῦ (οἴ. νβ8. 88 54.). ὌΠ Δ] ομ8 
ν0]. 19 Ρ. 350 (νο]. 4 Ρ. 427 ο΄. Βα5.,) ν0]. 2 Ρ. 29 Ομιανί.): οὐ γὰρ εἷς 
ναι ϑεοὺς τετολμήκασιν. ἔοικε δὲ ταύτης τῆς ὑπολήψεως Εὐριπίδης. κἂν 
τοῦτο μὲν αὐτὸς οὐ λέγῃ ὅ-". ὀλλὰ τὸν Σίσυφον εἰσήγαγε τοῦτο λέγοντα. 
γ85.1 ἦν ἄτακτος Βοχίαβ, ἄτακτος ἣν ΡΙαί. νβ. ὃ ἄεϑλον απίθ Βαγμο- 
51ππ|. ν8.6 ἵνα ἡ ἡ δίκη ΟΝ. γ8.7 γένους βοοτείου ΒΆΡΡΙ ον Οτοίϊ5. 
δούλην ἔχῃ] ἔχη πάαμῳ ΟΟᾺΕ. ν58. 10 ἀπῆγον Π|0τὶ, ἀπεῖργον ΝΝοΥΥΤηδι- 
5. Ψ8. 11 56. λάϑρᾳ δ᾽ ἔπρασσον πολλά (ἄδικα Β8ο}1π|5) τηνικαῦ- 
τά μοι Ι δοκεῖ πυκνός τίς Ῥίουβοητϑ : τ ΪΠ] ΥΒ. 12 νηί !]τ5 νι ἀϑίασ, πὶ 
πυκνός τις ἄλλος δῖ, Οτοίϊαδ, φρένας πυκνός τις Μοϊποῖκιβ. νϑ. 13 
γνῶναι δὲ ὃς ΟΟἙ, γνῶναι δεόση οοάοχ Τιαπαγδηἐϊδητιβ, γνῶναι δέος 
Ῥρείιβ, γνῶναι 4» ΝΟΥΥΙΠΔΉΠΙΙΒ. Ἰοοῖι5. ΠΟΠ τη} ἑαπβἐάη: ἐξευρεῖν 
ὁράοχ Δοπδο., ἐξευρὼν οοἰονϊ. ν8. 15 τε ἁἀ 414} Οοια8. γ5. 18 νόῳ 
τ᾽ ἀκούων καὶ βλέπων φρονῶν τε καὶ (φρονῶν τ᾽ ἀεὶ οἱ. ΒΟ τ5) 
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ϑοχίαβ, ὃς ταῦτ᾽ ἀκούει καὶ βλέπει φρονεῖ τ᾽ ἄγαν Ῥ]αΐ. ν5. 19 προσ- 
ἔχων τὲ ταῦτα γιτοβῶ, συνέχων ἅπαντα οἷ. ΔΜ δ δ. γ5. 30 ὑφ᾽ 
(ν 6] ἐφ᾽) οὗ πᾶν μὲν τἰρεῖ, ὃς πᾶν ἩδδΙῖτ5. ἀκούεται ΠΥ, ἀκού- 
σεται ΝΟΟΙΥΙΠΔΠΠΙ5. γ5.21 τὸ Δα Ια} ΝΟΥΨΙΠΔΏΠΙΙΒ. Υ8. 32 σιγῇ 5, σὺν 
σιγῇ οοἰθυὶ ΠΌΡῚ, χαὶ σιγῇ Μοίποκῖαβ, κἂν σιγῇ Ρτδοία]!. γ8. 34 
ϑεοῖς ἔνεστι" τούσδε Νουτηδημαιδ, αὐτοῖς ἔνεστι" τούσδε Ἡφαίμα5, 
ἔνεστι" τοὐσὸε τοὺς λόγους ἀεὶ λέγων ΜΕ ἰπο]τῖιβ. τοὺς] τις Μαδρτα. 
νἶαβ. ν5. 25 ἥδιστον] δὴ κέρδιστον Ὁ γ5. 36 καλύψας} τυφλώσας Ἰορ 586 
νἀ θέαν ΡΙαΐδνομυ8. ψ 5.9.7 αἰεὶ ΠΌΥῚ, ναέειν ῬΙοΥβοη. ν8. 38 μάλιστα 

ΠΡνὶ, μάλιστ᾽ ἂν ΤουρΠι85. ἄγων ΠΥ], λέγων τοί. Υϑ. 29 περ 
οἵη. Οὐ. νβ. 80 πονήσεις 1ἰυγἱ, ὀνήσεις ΝΝΗοΙΥΙΔημι5. γ5. 83 τό τ᾽] τὸν 
ῬΙαΐ. σέλας ῬΙαί., δέμας δοχίαβ. ν5. 84 χρόνου] χρόνον Ῥ]ἰδτομτι5 οὐ 
Θοχά οοα. Ἐπ πτν ΥΒ. 8ὅ ἀστέρος] ἡ λίου 5οΥἸ μι πιηη Β.ΒΡΊΟΟΥ. ΥΒ. 86 
ἐκπορίζεται ΔΜΠαβργανῖαβ, εἰσπορεύεται Οτοίίαβ. νβ. ὃ7, τοιούτους δὲ 
περιέστησεν Τ1ΌΥῚ, τοίους πέριξ ἔστησεν Μοίποκίαδ, 41 ὐπὸ πέριξ 
ἔσκηψεν οἱ ν5. 88 δι᾿ οὖς γτὸ ἱπορίο δι᾿ οὕς βουϊδοιάται ΒαβρΙοδίαν. 
γ5. 88 κατῴκισεν] δι καϑώρισεν Ὁ ν5. 89 τὸν δαίμονα καὶ Τ0γ], τὸν δαί- 
μον᾽ οἰκεῖν Ἡ εΙηδηητ5. γ8. 42 δαιμόνων εἶναι οοα. Μοπδο., εἶναι 
δαιμόνων οροίοτϊ. 

ΙΝΟΕΒΤΆΑΒΝΥΜ ΒΑΒΥΠΙΆΒΥΜ ΒΒΑΟΜΈΕΝΤΑᾺΑ 

2 

ὁ χρόνος ἩΡὸ ἐστὶν ὀργῆς φάρμακον 
50. 1:0]. 1, 8, 10 Ρ. 228: Κριτία. “ὁ χρόνος -- φάρμακον. 

ἐστὶν ὀργῆς Α, ὀργῆς ἐστι . Τονίαθϑθ ὀργῆς ἁπάσης ὃ χρόνος ἐστὶ 
φάρμακον 166'., πἶδὶ Ἰοτητηδία οοηΐαθα διπιξ, οἷς Μ οἰ ποἸκῖπι 5 οι. 4 Ρ. 
ΧΙ, 4π| Ομδο 6556 5501 αίαν 48] βεάδοσδαπὲ ΥΘΥΒΙΙΒ. 

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ. ἔστι τοῖς σοφοῖς βροτῶν 
χρόνῳ σκοπεῖσϑαι τῆς ἀληϑείας πέρι. 

Ὁ] ν᾽ ἄο δὴ βου θοπάττη εἷζ ὦ δέσποτ᾽. ἀρ᾽ ἔξεστι ---- πέρι; Οοιηραᾶ- 
γ05 4πδ6 Οοθοίι5 αἰχὶὶ ΜΠΘΙηο5. γ0]. 4 ρΡ. 386 54. 

9 
ὅστις δὲ τοῖς φίλοισι πάντα πρὸς χάριν 
πράσσων ὁμιλεῖ, τὴν παραυτίχ᾽ ἡδονὴν 
ἔχϑραν καϑίστησ᾽ εἰς τὸν ὕστερον χρόνον. 

5.10}. ῬΊον, 14,2: Κριτίου. “ὅστις --- χρόνον". ν5. ὃ ὁμιλῆ Μ. 

4 

δεινὸν δ᾽ ὅταν τις μὴ φρονῶν δοκῇ φρονεῖν. 
510}. ΕἼοΥν. 38, 1: Κριτίου. “ δεινὸν ---- φρονεῖν". δοκεῖ] δοκῇ Α. 

Ὁ 

σοφῆς δὲ πενίας σκαιότητα πλουσίαν 
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κρεῖσσον σύνοικόν ἔστιν ἐν δόμοις ἔχειν. 
510}. ΕἼοΥ. 97, 10: Κριτώυ. “σοφῆς --- ἔχειν. 

0 
᾽ ᾿, 

εὐξυνεσία 

ῬοΠὰχ 9, 161: καὶ ἡ παρ᾽ Εὐριπίδῃ εὐπαιδευσία, χαὶ ἡ παρὰ 
Κριτίᾳ εὐξυνεσία. καὶ ἡ παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει εὐοδία. 

γ 
ποδεῖα 

ῬΟ]]ὰχ 2, 196 οἱ 7, 191. νἱάθ Αϑβοι. ἔν. 260. 

8 
ταχύχειρ 

ῬΟΙΙχ 3, 149: εὔχειρ. ταχύχειρ ὡς Κριτίας. καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν εὐ- 
χειρία. ταχυχειρία. ὅδ ποῦ νοοᾶθα]0 ἔογίαβθθ ἴῃ οἱ θρῖ ΟΥ̓ 5 
515 Θϑΐ. 

9 
ψευδομάρτυρες 

ῬΟΙαχ δ, 152ὲ οὗ μὲν γὰρ ψευδομάρτυρες εἴρηνται παρὰ Κριτίᾳ. 
καὶ ὃ φευδομόουθῆ οὐκ οἷδ᾽ ὅπου. 

ΒΙΘΟΛΑΒΟΟΟΕΝΕΝ 

ἘΞ ΥΤΓΡΤΟῚ 

οΑὐἱβιοῦ. Ῥοοί. 16 Ρ. 1465 8 1: τρίτη δὲ 86. ἀναγνώρισις) ἡ διὰ 
μνήμης τῷ αἰσϑέσϑαι τι ἰδόντα. ὥσπερ ἡ ἐν Κυπρίοις τοῖς Δικαιογέ- 
νους. ἰδὼν γὰρ τὴν γραφὴν ξπλαυσεν. 

ΜΗΔΈΕΙΑ 

Ξ9Π0]. Ἐππν. Μά. 169: Τιμαχίδας ---- ̓ ἥψυρτον φησὶ λέγειν αὐτήν 
(ΔΙθάθϑῃ) , τοῦ Εὐριπίδου μήτε ἐνταῦϑα μήτε ἐν τῷ Δἰγεῖ δηλώσαν- 
τος τὸν ᾿άψυρτον ὀνομαστί. ὁ δὲ Φερεκύδης διὰ τοῦ ΜΞ ὀνομάξει αὐ- 
τόν. Δικαιογένης δὲ ἐν τῇ Μηδείᾳ Μεταπόντιον αὐτὸν ὀνομάζει. 

ΙΝΟΒΕΤΑΒΥΜ ΒΑΒΥΙΆΗΥΜ ΕΒΑΟΜΕΝΤᾺ 

1 

ὅταν δ᾽ ἔρωτος ἐνδεθῶμεν ἄρκυσι., 
ϑᾶσσον ϑυραίοις τὴν χάριν ποιούμεϑα 
ἢ τοῖς ἀνάγκης ἐν γένει πεφυκπόσι. 

ἴον. ΕἼον. 64, 1: Δικαιογένους (Διογένους Α). “ὅταν -- πεφυ- 
κόσι". νϑ5. 8 τοῖς ἀνάγκης] τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ΒΌΒΡΙΟΑΡΑΙ, τοῖσιν ἄγχιστ᾽ 

ΟἹ. Ἡδρ δδαδ: 
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2 

μακάριος ὅστις αὐτὸς ἰσχύων ἔτι 

παῖδας παρασπίζοντας ἀλκίμους ἔχει. 

5.100. ΕἼον. 76, 1: 4ιογένους (διον γιμα.). “μακάριος --- ἔχει. 
Τιοππηδ τ Ζιεκαιογένους τη ἀπ Θι ΒΡ ΘΟΥ. 

ϑ 

δίον. ΕἼον. 76.,.10: “Δικαιογένους Οἷς γιμα. , Διογένους ὁ 6.}). 
ξηλωτὸς ὅστις εὐτύχησεν ἐν τέκνοις καὶ μὴ Ὑδεσθ συμφοραῖς ὠδύ- 

οἕτο. Εν !ρΙ Ια ΠῚ νοῦϑιι5 (Οὐ. 541) ΠΥ δυἸουτιὴ. ουγοσ 6 ΕἸ απ π|} 
Τ)1οαοορσθηῖ, οἱ να ]οδμα 5 ΒΡΙΟΟΥ απδὸ ΕἾον. 75, 9 Μομδμάτο 
Δ δου θυ ἴα: : 

οὐκ ἔστι μείξων ἡδονὴ ταύτης πατρὶ 
ἢ “σωφφονυῦντα καὶ φρονοῦντ᾽ ἰδεῖν τινα 
τῶν ἐξ ἑαυτοῦ. 

ὉΠῚ ν5. 3 σωφρονοῦντα κεὐτυχοῦντ᾽ ἰδεῖν ργο 11 ον οἱ. ΜΟΙ πο κῖπα 
ἴῃ Μϑη. Ρ. 280. 

4 

αὐτὸς τραφεὶς δὲ τῶν φυτευσάντων ὕπο 

καλῶς. τὸν αὐτὸν ἔρανον αὐτοῖσιν νέμεις. 

5100. ΕἾον. 79. 6: Δικαιογένους. “αὐτὸς --- νέμεις᾽. ν5. 3 νέ- 
μοις Αὐβθῃῖαβ ᾧ. 841, 31]. 

7 

ϑεὸς μέγιστος τοῖς φρονοῦσιν οἵ γονεῖς. 

5ίοῦ. ΕἼον. 79, 88: Δικαιογένους. «ϑεὸς --- γονεῖς". ϑεὸς μέγι- 

στος] ϑεοὶ μέγιστοι Μοῃ. τηομ. 388. 

ΘΙ͵ΙΟΘΈΝΕΝΚ ΑΤΗΝΝΙΕΝΝΙΒ 

1)6 Τ)Ίορο θιι5. ΔΙΒΘμΙθμϑὶ οὐ ΚΑΙ ΟΡ ΘΙΒ1 ορίϊππο ἀϊδριίαν! Μοὶ- 
ΠΟ Κιι5. ὕχογο. ἴῃ ΑἸ. 1 Ρ. 46---49. 

ΣΈΕΜΈΕΛΗ 

1 

καίτοι κλύω μὲν ᾿Ζ“σιάδος μιτρηφόρους 
Κυβέλας γυναῖκας, παῖδας ὀλβίων Φρυγῶν, 
τυπάνοισι καὶ ῥόμβοισι καὶ χαλκοχτύπων 
βόμβοις βρεμούσας ἀντίχερσι κυμβάλων 
σοφὴν ϑεῶν ὑμνῳδὸν ἰατρόν ὃ᾽ ἅμα: ῃ 
κλύω δὲ ἡυδὰς Βακτρίας τὲ παρϑένους 

ποταμῷ παροίχους “Ἵλυϊ Τμωλίαν ϑεὸν 
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δαφνόσκιον κατ᾽ ἄλσος ἥρτεμιν σέβειν 

ψαλμοῖς τριγώνων πηκχτίδων ἀντιξύγοις 
ὁλχοῖς χρεχούσας μάγαδιν, ἔνϑα Περσικῷ 10 
νόμῳ ξενωϑεὶς αὐλὸς ὁμονοεῖ χοροῖς. 

Αἴ. ΧΙΥ͂ γ. 686 Α: Διογένης δὲ ὁ τραγικὸς το ἐὰν πηκτίδα 
μαγάδιδος λέγων οὕτως ἐν τῇ Σεμέλῃ "ἡ καίτοι --- χοροῖς. .1 χλύω 
μὲν ὅ΄οἰννν οἷρ]., κλύωμεν ῬΎΣΙΣ. ᾿Δσιάδος] ᾿“σιάδας βαϊοοαπιρίαι, 
γ8. 8 βομβοῖσι Π|0νῖ, βόμβοισι Ῥίονδοι. χαλκοτύπων Β,. νβ. 4 ἀντὶ 
χερσὶ 1 ΥῚ, ἀντίχερσι Οὐ Βα θΟΏΤΙΒ. γ8. Ὁ σοφὴν ΘΟΥΤΡ ἔπ} σέβειν 
οἱ. ΒονρΊςιβ., ἀὴ ψοφεῖν 16. Ὁ ϑ'᾽ ἅμα] τὲ ἅμα ἢ λυδὸν ἰατρόν τε ὅμα 
ΒΡ, ὑπ 8 ΡΙῸ ὑμνῳδὸν ΑἸῖοβ λυδὸν (1. 6. ἀοιδὸν) Ἰορῖβδο ΒΈΒΡΊΟΟΥ. 
ν 5. 6 ἡλυωδὲ ΒΡ, κλύω δὲ 1). Βακτρίας ΒΒ οούθπμη, οογίο ΒΔΟΙΡΙ οἱ 
ΠΗ Ιγ5 δα παπέαπι ἀἰδίαηί : βακχίας οἱ. ΜοΙποκῖπ5. ν5.7 παροικοῦσα 
λυιτμωλίαν Ρ, παροίκους “Ἵλυϊ Τμωλίαν Τι,. ν5. 8 ἄλσος] ἔλσος Β; ψᾷ: 

10 χρεμούσαις ΒΒ, κεχρούση Οὐ, χρεχούσης ΡΥ͂],, χρεκούσας Οδ- 
ΒΔῸΟΙΤΙΒ. 

ἈΤΥΘΑΜΑΝΤῈΒ 

Αϑὲγ ἀδιηδηεϊ τηϊπουῖ, τηδῖουβ Π10, παθο ἀγαιηαία ἃ} ὅϑτι]44 ἐν]- 
Ὀαππίαν: Ἡρακλῆς σατυρικός. Ἑώρλνοι, “ἴας μαινόμενος. Βελλερο- 
φόντης. Τυρώ. ᾿Δἡλχμήνη. Φοῖνιξ. Παλαμήδης. Ρδίυ 8 ΒΟΙΠΤ5. {1||556 
Παρϑενοπαῖον : βογέαββθ οἰπβάθιι ουαπὲ δλχμέων, Ἕκτωρ. Ἑρμῆς. 
Ναύπλιος. χιδο ἔα α]α 6 ἃ 41115 Βου ρτου θτι5 ΘΟΤΩ ΠΟΙ ΠΟΥ ἈΠΕ. 

ΑΛΚΜΕΩΝ 

ΟΙου τηϑυηϊηέ ᾿μαῖπαβ. ἐσαροθαάϊαθ Αὐϊδίοί. Ῥοοί. ὁ. 14 Ρ. 1158 Ὀ 
98: ἔστι δὲ πρᾶξαι μέν. ἀγνοοῦντας δὲ πρᾶξαι τὸ δεινόν. εἶϑ᾽ ὕστερον 
ἀναγνωρίσαι τὴν φιλίαν. ὥσπερ ὃ Σοφοκλέους Οἰδίπους. τοῦτο μὲν 
οὖν ἔξω τοῦ δράματος" ἐν δ᾽ αὐτῇ τῇ τραγῳδίᾳ. οἷος ὁ ̓ Δλκμαίων ὁ 
᾿Δστυδάμαντος ἢ ὁ Τηλέγονος ὁ ἐν τῷ τραυματίᾳ Ὀδυσσεῖ. 

ἴ 

οὐ τοῦ δοκεῖν μοι. τῆς δ᾽ ἀληϑείας μέλει. 
ΤΟΙ. Ἰ)απιαβο, Ροϑί Λ)(οΌ. ἘΠ0]. Ρ- 696, 30: ᾿Δστυδάμαντος ᾿Ζλκμαίω- 

νος (ἀλκμαίονος οο4.). “τοῦ ---- μέλει᾽. οὐ ἀἀά τα} Ο᾽ αἰ8ῇ, 

ἘΚΤΩΡ 

ῬΙπὶ, Μον. Ρ. 849 Ε: ταῦτα ἡ πόλις ἑορτάζει καὶ ὑπὲρ τούτων ϑύει 
τοῖς ϑεοῖς, οὐκ ἐπὶ ταῖς “Αἰσχύλου νίκαις ἢ Σοφοκλέους, οὐδὲ ὅτε Καρ- 
κίνος ᾽Δερόπῃ συνῆν (εὐημέρει εἰ. ῬΟΥΒΟΠΤΙΒ) ἢ Ἕκτορι ᾿Ἵστυδάμας. 
Αϑίγάδμηδητῖβ ν οϑορία Ἰορῖσθο Ναθνῖιμη ἴῃ Ἠθοίΐοτο ργοβοϊβοθηίθ οἱ. 
Ὑ ΘΙοΚοὺ ᾿ΓΓταροα, Ρ. 1059. 
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3 

δέξαι κυνὴν μοι πρὸς πόλεμον δὲ χαὶ φοβηϑῃ παῖς 
560]. Ξ᾿ Η; Ζ2, 412: ἀπὸ κρατὸς κόρυϑ' εἵλετο] σημειοῦνταί τινὲς 

τοῦτον διὰ τὸ τὸν τραγικὸν ᾿᾿στυδάμαντα παράγειν τὸν Ἕκτορα λέ- 
γοντα " δέξαι ---- παῖς. κοινήν οο4., κυνὴν ,Τ οὐβομαβ, ὀθύθυου τ Τὴ 
τθ 616 πομπὴ τορονία; δέξαι τ ν μοι πρόσπολ᾽ ὧδε προσμολών, 
δέξαι - ἐφροβήϑη παῖς Ἰα510 Ῥογβοόπιβ, ροίογα 811]. 

ΕΡΜΗΣ 

ϑαἰγυϊοδιῃ [π586. [θα] πὴ τϑοῖθ ᾿παάϊοαν ΕῪΤΘ 6115. 

: 

χρατῆρε μὲν πρώτιστον ἀργυρὼ δύο 
φιάλας δὲ πεντήκοντα, δέκα δὲ κυμβία. 
δέοντα δώδεχ᾽, ὧν τὰ μὲν δέκ᾽ ἀργυρᾶ 
ἣν. δύο δὲ χρυσᾶ, γφύψ, τὸ δ᾽ ἕτερον Πήγασος. 

ΔΠ. ΧΙ. 406 ΤΣ: δέοντα" οὕτως ποτήριά το ἐκαλεῖτο. μνη- 
μονεύει δ᾽ αὐτῶν ᾿Ζστυδάμας ἐν Ἑρμῇ λέγων οὕτως “κρατῆρε --- Πή- 
γασος ΄. ν5. ὃ οἱ 4 οἵα. Ρ. οὐ δ. π. Πἴπο νυ Π. ν». 1286, 2ὅ τθρϑ- 
{Π|. ν5.1 ἀργυρῶ ΠΡνῚ, αὐ νἱἀθίαν. νϑ. ὃ ῥέοντα δώδεκα (δέδωκα 
Ττι5..) τόσα ἀργυρᾶ Οὐ οἱ Ἐπυδί, νϑ8. 4. ὴν οἴη. Ο οἱ Τπιδί. γρυψέ 110 τ], 
γρύψ Οδβαιθομα8. 

ἘΕΑ ΚΟ Δ ἸΈΣΙ ΟΣ ΑΚ ΡΊΎΤΊΠΕΟΣΙ 

4 

ΑἸΠ.Χ ρΡ.411 Α: ᾿4λλ᾽ ὥσπερ δείπνου ̓ γλαφυροῦ ποικίλην εὐωχίαν 
τὸν ποιητὴν δεῖ παρέχειν τοῖς ϑεαταῖς τὸν σοφόν; 
ἵν᾿ ἀπίῃ τις τοῦτο φαγὼν καὶ πιὼν περ λαβὼν 
χαίρει τις καὶ σκευασία μὴ μέ ῇῃ τῆς μουσικῆς" 

᾿Δστυδάμας ὃ τραγικὸς ἐν Ηρακλεῖ σατυρικῳ, ἑταῖρε, φησί. Τιμόκρα- 
τες. φέρε εἴπωμεν ἐνταῦϑα τοῖς προειρημένοις τὰ ἀκόλουϑα, ὅτι ἣν καὶ 
ὁ Ἡρακλῆς ἀδηφόγος. ἀποφαίνονται δὲ τοῦτο σχεδὸν πάντες ποιηταὶ 
καὶ συγγραφεῖς. ᾿Επίχαρμος μὲν ἐν Βουσίριδι κτξ. Μ ΟΥΒτι5 ἘαΡΟ]ά605 
5] ρΡ γα Δ]]αΐοσ. πὸὰ Αγ ἀδηηδη 5. 6556 5604 ροθίδρ Θομοῖ, ὙΘΥΙΒΒΙΠῚ6 
τπάτοανῖ ὐἀϑϑι θομτι5 : πὔστιη Αἰ θη δ οῖι5. ΟΥΤΑΥ ΔῊ πναν ἢ ΠΟΙ δτι- 
δὶ ἀοοουποῦο; 564. ΡΥΟΡΆΡΙ]6 οοῦ ἀο νογδοϊίαίο ΗΠ τοι] 15 Αδγαδ- 
τηϑηΐθιῃ ἐθϑίοιῃ Δ᾽] απ [π||556. 

ΝᾺ ΥΤΓΆΤΟΩΙ 

ὕ 

χαῖρ᾽. εἰ τὸ χαίρειν ἔστι που κάτω χϑονός" 

δοκῶ δ᾽ - ὅπου γὰρ μὴ ἔστι λυπεῖσϑαι βίῳ 

ἔστιν τὸ χαίρειν τῶν κακῶν λελησμένῳ. 

510}. ΕἼΟν. 190, 15: ᾿“στυδάμαντος Ναυπλίου. “ χαῖρ᾽ ---α λελα- 



ΛΟΤΥΠΘΑΜΑΝΤῈΝ 00 Ὁ 

σμένῳ᾽". γ5. 3 δέ ποῦ Τ|ρυὶ, δ᾽ ὅπου "ΓΙ γεν ἰζέτι5. μή ἐστι] μήστι Ν᾽ηά., 
(ἡ τι ΑΒ. νβ. ὃ λελασμένον οἱίπι οἄ., λελασμένῳ ΑΙ Υὶμά., λελη- 
σμένῳ 5ογ]ρ5ὶ. 

ΠΑΡΘΕΝΟΠΑΙΟΣ 

ΔΘ ΒΟ ἶτι8 ὃ 0 100: “σαυτὴν ἐπαινεῖς. ---- ᾿Δστυδάμας γὰρ ὁ Μορσοί- 
μου εὐημερήσας ἐν τῇ ὑποκρίσει Παρϑενοπαίου ἐψηφίσϑη εἰκόνος ἐν 

τῷ ϑεάτρῳ ἀξιωϑῆναι" ,γράψας οὖν αὐτὸς ἐπίγραμμα ὁ 0 ᾿Πστυδάμας 
ἔπαινον ἑαυτοῦ ἔχον ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν βουλήν. οἵ δὲ ἐψηφίσαντο ὡς 
ἐπαχϑὲς αὐτὸ μηκέτι ἐπιγραφῆναι. ΙΒ Π1ον ῬοΥτπ5 Τμοχ. Ρ. 502, 38 
οὐ δυιϊά, ν. σαυτὴν ἐπαινεῖς. ἰΐοχ 5601. Τὐθαη. Τρ βέ. 317 Ρ. 153. 

ΙΝΟΕΒΕΤΆΑΒΥΜ ΒΑΒΥΙΆΕΥΜ ΕΒΛΔΟΜΕΝΤΑ 

θ0 

ον, ϑυνητοῖσι τὴν ἀκεσφόρον 
λύπης ἔφηνεν οἰνομήτορ᾽ ἄμπελον. 

ΑἸ1.11 Ρ- 10: τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς ---- Εὐρι- 
πίδης ἐν Βάκχαις φησί. καὶ ᾿Δστυδάμας δὲ φησί " ϑνητοῖσι ---- ἀμ- 
πελον ἢ. 

{ 

γλώσσης περίπατός ἐστιν ἀδολεσχία. 
5100. ΕἼον. 86, 4: ““στυδάμαντος. “ γλώσσης --- ἀδολεσχία᾽. 

8 
γένους δ᾽ ἔπαινός ἐστιν ἀσφαλέστατος 
κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἐπαινεῖν, ὅστις ἂν δίκαιος ἡ 
τρόπους τ᾽ ἄριστος. τοῦτον εὐγενῆ καλεῖν. 
ἐν ἑκατόν ἐστιν εὑρεῖν ἄνδρ᾽ ἕνα, 
κεί τοῦτον οἷ ξητοῦντες εἰσὶ μυρίοι. 

ΚἴοὈ. ΕἾἼον. 86, ὃ: “Ἵστυδάμαντος. “ γένους ---- μυρίοι". νϑ5. 1 γέ- 
νους δ᾽ ἔοτέ. ἕνὸς δ᾽ Ιθρ. γ5. 4 οἱ ὅ οὐτὴ ΡΥΔΟΡΤΘΒΒΙ5 τη86 οοΠι86- 
γοηΐ οἱ ἔογίαββθ ΘομηϊοΪ Βαμηΐ Ῥοσίαο. Υγ8- Α ἕνεκα τῶν ἐστὶν εὑρεῖν 
ἄνδρ᾽ ἕνα ΜΥ1μπΑ., ἕν᾽ ἄνδρα τούτων ἐστὶν εὑρεῖν δυσχερές Α ἴῃ τηᾶτρ,. 
Β, α8θ πὐπεεδβει οδί Ἰπ ον ΡΟ] δἔῖο. ἐν ἑκατόν ρον ῬΟΥΒΟΙΠΙΒ, 
δεδρστται ταοδ! ἃ ππδοείἡμαξανα "ἐν, δ, Βρετὸν εὑρεῖν ἀνδρ᾽ ἕν᾽ ἐστὶ 
δυσχερές οἱ. Οοπίπρέοη. γϑ8. 5 κεἰ] καὶ Μ.ΥΪμπά., ἔογέαββο ᾿ρίταν χὰν 
-- ὦσι Ἰεροπάπηι οατὴ τοῖο. μύριοι] μυρίοι Μ΄ 

ἢ 

5980]. ὅοΡῃ. Ο64. Ο. 57: καὶ Ἴστρος δὲ μνημονεύει τοῦ χαλκοῦ 
ὀδοῦ (ὁδοῦ οο4.) καὶ ᾿“στυδάμας. 
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ΟΡΉΘΘΕΙΘ ΤΠ Έ ΘΕ 

Ί 

ΟἸομηθη5 ΑΙοχ. Ῥτοίν, ΤΙ Ὁ; 6: Πατροχλῆς τε ὁ Θούριος καὶ Σο- 
φοκλὴς ὁ νεώτερος ἐν τρισὶ (!. ἔν τισι ὁὰπὶ Ὑ 6] ΟΚΟΙΟ) τραγῳδίαις 
ἵστορεῖτον τῶν ΖΙιοσκούρων πέρι. 

ΠΟΥ ἀντ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

Αὐἱρίοί. Ῥοορί. 16 Ρ. 1405 ἃ 6: τετάρτη δὲ (86. ἀναγνώρισις) ἡ ἐκ 
συλλογισμοῦ. οἷον ἐν ΧΟΊ ἰφύροις - καὶ ἡ Πολυείδου τοῦ σοφιστοῦ περὶ 
τῆς ̓ Ιφιγενείας εἰκὸς γὰρ τὸν Ὀρέστην συλλογίσασϑαι ὅτι ἥ τ᾽ ἀδελφὴ 
ἐτύϑη καὶ αὐτῷ συμβαίνει ϑύεσϑαι. 1014. ὁ. 17 Ρ- 1460 "10: ἐλϑὼν 
δὲ (Θνοβί68) ϑύεσϑαι μέλλων ἀνεγνώρισεν. εἴϑ᾽ ὡς Εὐριπίδης εἴθ᾽ 
ὡς Πολύειδος ἐποίησεν. κατὰ τὸ εἰκὸς εἰπὼν ὅτι οὐκ ἄρα μόνον τὴν 
ἀδελφὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἔδει τυϑῆναι καὶ ἐντεῦϑεν ἡ σωτηρία. 

ΜΞ ΠΕ ἌΡΕΒ 

ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΑ 

Τοιτ]υρῖα. ΟΘΑΙΡῚ γῸ8 ΘΟ ΡΙΟχα. βοθο!. ῬΊαι, Ρ.. 893 5 τ; ᾧ 
ἔτει οἵ ἀπ᾽ ἡ οογοὶ ἐδιδάσκοντο. καὶ ὁ Μέλητος Οἰδιπόδειαν καϑῆκεν 
(ἔϑηκεν αὐίο Μοϊποϊκῖτπη), ὡς ̓ “ριστοτέλης Διδασκαλίαις. 

ΟΗΑΒΒΈΒΕΜΟΝ 

ΑΛΦΕΣΊΒΟΙΑ 

Ί 

καὶ σώματος μὲν ὄψεις κατειργάξετο 
στίλβοντα λευκῷ χρώματι διαπρεπῆ. 
αἰδὼς δ᾽ ἐπερρύϑμιξεν ἠπιώτατον 
ἐρύϑημα λαμπρῷ προστιϑεῖσα χρώματι. 
κόμαι δὲ χηροχρῶτες ὡς ἀγάλματος Ὁ 

αὐτοῖσι βοστρύχοισιν εὖ πεπλασμένου 

ξουϑοῖσιν ἀνέμοις ἐνετρύφων φορούμεναι. 
Λα. ΧΤΠ μ. 608 Ὁ Δ]]αΐο ΟἸΝΔΟΥΘΙΠΟΙ 5 ἢν 14. πᾶθο βαθ οῖε: 

ἐπικατάφορος δὲ ὧν ὃ ποιητὴς οὗτος καὶ ἐπὶ τὰ ἄνϑη ἐν ᾿λφεσιβοίᾳ 
(οἷς ὐαϑαιθ., ἀλεσιβοᾷ ΔΑ, ἄλεσι βοᾶ Β) φησί " καὶ σώματος --- φορού- 
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μενοι. ν8. 1 καὶ σωματ᾽ ἐς μὲν ὄψιν ἀντηυγάζετο οἷ. ΤΟΥ Δ μτι8. ἴῃ 

1ύαν. ἩΘοι}. Ρ. 70 οἄ, αἱι., Ροβίθᾶ ἴάθμι βιιαβῖ Πέρσης δὲ ϑαλερὸς 

ἐκτραφεὶς ἀμάρακος εἰς ὄμματος μὲν ὄψεν ἀντηυγάξετο. ἀποχιιπι γο- 

ϑαθιλ ῬΥΪουο ὁ ἔν, 14. 16. πιὸ το ΟΥ γο]οΡαί. ν5. 3 λευχοχρώματ 

ἄρϑρα διαπρεπὴ Ἡεταδηηυβ. ν8. 4 χρώματα 1}. ν5. 6 ἐχπεπλασμένοι 

1ἰθνὶ, εὖ πεπλασμένου Μοϊποκίιδ. ν5. 7 φορούμενοι 1 ν]. Τὴ 15 νοὺ- 
δἰ θαι5. Πόουιν πὰ} }1ὰ οδὲ τηοηίϊο ; πὸ ΤΕ ΤΟ] π5. δαΐγγορν. Ρ. 82 ὁοι- 

ἴοοῖς ὁχ ΑἸἹρ|οβίθοθα ροίτοβ. ο556 Πραριη ΗΠ] 146. ἀτιο5. νουβιι5. ΟΧίΡΟ- 
05, Ἰοοῦμ βῖργα Οχἢ ἰδ. ροβὺ οἰπβάθηι ἐγαριη ΟΕ] ν5. 11 60110- 
ὀδιηάτι 6580. 

ἈΧΙΛΛΕΥΣ ΘΕΡΣΙΤΟΚΤΟΝΟΣ 

Θερσίτης ἀἰϊοῖσαν παἸάδο. Ὑιάοίαν βδ γυ Ἰ στη ῥαῖδ80. ἀἄγαπια. 1}6 
Ἀτριπηθηΐο οὗ, ῬΊΟΟΪ 8 ΟΠ οβίομι. Ρ. 478: ᾿Δχιλλεὺς Θερσίτην ἀναιρεῖ 
λοιδορηϑεὶς πρὸς αὐτοῦ καὶ ὀνειδισϑεὶς τὸν ἐπὶ τὴ Πενϑεσιλείᾳ λεγό- 
μενον ἔρωτα. καὶ ἐκ τούτου στάσις γίγνεται τοῖς ᾿Δχαιοῖς περὶ τοῦ Θερ- 
σίτου φόνου. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Δχιλλεὺς εἰς ““έσβον πλεῖ καὶ ϑύσας ᾿4πόλ- 
λωνι καὶ ᾿Αρτέμιδι καὶ “ητοῖ καϑαίρεται τοῦ φόνου ὑπ᾽ Ὀδυσσέως. 
Ἰὐπιβέ. Η. Ρ. 308, 3: ἡ δὲ νεωτέρα ἱστορία καὶ ἀναιρεϑῆναι τὸν Θερσί- 
την ὑπ᾽ ᾿Δχιλλέως λέγει κονδυλισϑέντα.. ὁπηνίκα, τὴν ᾿Δμαξόνα Πεν- 
ϑεσίλειαν ἐκεῖνος ἀνελὼν οἶκτον ἔσχεν ἐπὶ τῇ κειμένῃ κτὲ. 

2 

τύχη τὰ ϑνητῶν πράγματ᾽, οὐκ εὐβουλία. 
ϑίον. Ε10]. 1.6. 7 Ὁ. 196: ,“Χαιρήμονος ἐξ 4χιλλέως Θερσιτοχτόνου. 

“τύχη --- εὐβουλία". Ὁ] πράγματ᾽ ομι. ΝΑ. Τάρπι γοῦβιιβ ὁπη. Ρ. οἱ 
ἴα. π. οχβίαξ ἴῃ Ῥ]αί. Μὸν. Ρ. 97 Ο Εὐυμηδί]. 46 Ἰβυηθηΐϊαο οὐ [5Π|. 
διηον. ὟΠ|1 Ρ. 317 Μϑη. ταῦῇ. 725. ΟἿ 'ΓΠΙοοάογιβ Ῥνοάτν, ἴῃ ΝοΙσ68 
εἰ Καίν. ΝΠ, 9. Ὁ. 83: τὸ "τύχη τὰ ϑνητῶν πράγματα’ τῆς τραγῳδίας 
ἀποτεμνόμενοι. ΤΡ δηϊαβ Ῥθοι: γο]. 3 Ὁ. 66: καὲ ἐπαινοῦσι τὸν εἰπόντα 
“τύχη τὰ ϑνητῶν πράγματα᾽. ΑἸΟΙΡ σοι 8, 44, ὃ: τύχη γὰρ [παρὰ] 
πᾶντα ἐστὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα, αδὶ παρὰ ἀο]οί οθοίμ. 
ΝιΙοοβέγα (οπι. ὃ Ρ. 385) ἴπ Αἰ. ΧΥ͂ ν. 698 Α: τύχη τὰ ϑνητῶν 
πράγμαϑ'. ἡ πρόνοια δὲ τυφλόν τι. ἸΟΠΔΏ 65 ,Οφογριά, ἴῃ Απθοά. 
ΒοΙ58. ψ0]. 1 Ρ. 78: σκιὰ τὰ ϑνητῶν καὶ οὐκ εὐβουλία. ΡΙαί. Πμορρ. 
ΤΥ͂ ρ. 709 Β: τύχας δ᾽ εἶναι σχεδὸν ἅπαντα τὰ ἀνθρώπινα πράγματα. 
Τιαἴῖπο νούβαμ τϑαα]ά ΟἸσοτο 'ΓΊι5ο. ὅ, 9, 35 : υὐαηι γοσὶί [ογίιηια, πο 
δαρϊθηίϊα. 

9 

ὡς οὐχ ὑπάρχων. ἀλλὰ τιμωρούμενος 
ϑυϊ4α5: ἣ ὡς --- τιμωρούμενος ᾿. παροιμία. ὃ στίχος δὲ ἔστι Χαι- 

ρήμονος ἐκ Θερσίτου. 1)ϊἸούππι 46 ποὺ νοῦβα ἴθ Αὐἰβίαυο αὶ ἔν. 4 ᾿. 56. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Αὐριαμθηίαμηι ἤοχη που ατιοά Βαροϊαγιτη ἘπινῚρ 415. ὙΥ 6] οἰζουτιϑ 
ΡγΟθΑὈΠΠΠον πὸ γοΐοσνί ἔν. 10 οὐ 16. 
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4 

Πενϑεὺς ἐσομένης συμφορᾶς ἐπώνυμος 
Αὐἱβίοι. Β Ποῖ. 3, 38 ρ. 1400 "34: ὡς Χαιρήμων " Πενϑεὺς --- ἐπώ- 

νυμος΄. Ηπὶς ἀγδιηδῖ! νϑυϑηὶ Δ ΒΟΥ ρ510 ΕΣ] Π5] 6 πι8. 

Ὁ 

χορῶν ἐραστὴς κισσός, ἐνιαυτοῦ δὲ παῖς 
ΑἸ. ΧἼΠ ν. 608 " 4 ]]αἴο ΟΠ θη ἷβ ἔν. 10 ΡΟΙΡῚ: ἐν δὲ ὠμοὶ 

νύσῳ ἡ χορῶν --- παῖς’. Ἐὐαρί, θά. Ρ. 1068, 66: Χαιρήμων οὐν, φα- 
σίν. ὃ τὸν κισσὸν χορῶν εἰπὼν ἐραστὴν κοινῶς μὲν τὰ ἄνϑη ἔαρος τέ- 
χνα ἐκάλεσεν ([ν. 9), ἰδίως δὲ τὰ ῥόδα ὀξυφεγγῆ ([τ. 8) καὶ ἔαρος τιυϑη- 
νήματα (τ. 18,3). 

0 

στεφάνους τεμόντες ἀγγέλους εὐφημίας 
Αἴ: ΧΥ Ὁ»: 618-:1" καὶ ἐν τῷ Διονύσῳ δὲ ὁ αὐτὸς ἔφη ποιη- 

τής (ΟἸδογθιμοι) ἡ στεφάνους --- εὐφημίας". στεφάνους τ᾽ ἔχοντες 
ΒΟΥΡΒΘΥ πη. 

ἣ 

κισσῷ τε ναρκχίσσῳ τε τριἕλικας κύκλῳ 
στεφάνων ἑλικτῶν 

Ἄπι ἈΥῪ 679 ν-: καλοῦνται, δέ τινες καὶ ἑἕλικτοὶ στέφανοι 
-- μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν Χαιρήμων ὃ τραγῳδιοποιὸς ἐν Διονύσῳ διὰ 
τούτων “ κισσῷ --- ἑλικτῶν᾽. ν5.1 κύκλῳ] ἔ. κύκλους 16ρ. 

ΘΕΈΡΣΞΣΙΤΗΣ ν᾿ ἈΧΤΑΆΒΩΟΣ ΘΕ ΞΙΠ ΘΕ ΟΝ ΟΣ 

ΘΥΕΒΕΣΤῊΗΣ 

5 

ῥόδ᾽ ὀξυφεγγῆ κρίνεσιν ἀργεννοῖς ὁμοῦ 
ΑΤ. ΧἼῚΙ Ρ. 608 Ἐ Δ]1αἴο ΟἸδου ϑιμομΐβ ἔτ, 18 ρουρὶ: καὶ ἐν Θυέ- 

στῃ “ ῥόδ᾽ -- ὁμοῦ’. ὀξυφεγγεῖς κρίνοισιν Ῥ. ΟἿ Τθπιβέ. ἸοσιΒ ἴῃ ἔν. 
5. Δ]1αἴτι5. 

1ῳ 

9 

ἀνϑηροῦ τέκνα 

ἔαρος ΣΤῊΝ στρώσαντες 
Λα. ΧΤΠΤ Ρ. 608}: ἐν δὲ τῇ Ἰοῖ ἔαρος τέκνα προσηγόρευε ( Ιλ ὸ- 

γΘΙΠ01}) τὰ ἄνϑη “ Κορ, τς τῳ να τες, . ν8. 3 ἀέρος ΑΡΥ͂, ἔαρος 1, 

οὐ Ἰυπδί., οααΐπ|5. Ἰοού αὐξια ΠἸπητι5 ᾿ῃ ΤΥ, 

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 

ΤΠ τδτηδ πολύμετρον αἸχτ ΛΕ ομδοῖιβ (Σ 10), οἵ, Αὐ]ρίοῦ. Ροοί. 1] 
Ρ. 1447 "31: ὁμοίως δὲ κὸν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο 
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τὴν μέμησιν, καϑάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Κένταυρον μιχτὴν δαψῳδίαν 
ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων. οὐκ ἤδη καὶ ποιητὴν προσαγορευτέον. 

10 

ἔνϑεν μὲν αὐτῶν εἰς ἀπείρονα στρατὸν 
ἀνϑέων ἄλογχον ἐστράτευσαν. ἡδοναῖς 
ϑηρωμένων τὰ λειμώνων τέκνα. 

Αἴ. ΧἼΠ Ρ. 608 Εὦ Δ]]1αΐο ἔν. 9 Ροτρίί: ἐν δὲ Κενταύρῳ. ὅπερ 
δρᾶμα πολύμετρόν ἔστι, λειμῶνος τέχνα " ἔνϑεν --- τέκνα. ν5.1 ἔνϑ᾽ αἵ 
μὲν ΡΥΟθΔΌΠΙΙοΥ ΜοΝ δῖα. ἀπείρονα] ἄπειρον καὶ Ῥ. ν5. 3 ἀλόχων 
ΕΌΥῚ, ἁλόγχων ἩυτηδΉτ8, ἄλογχον Μοϊποῖκῖτι5. ν8. ὃ ϑηρώμεναι χο- 
μῶντα οἱ. ΗΘΥΠΙΔΠΏτιΒ, ΒΗΓ ϑηρώμεναι ϑάλλοντα λειμώνων τέκνα. 

11 

στεφάνους ἑτοιμάξζουσιν. οὗς εὐφημίας 
κήρυκας εὐχαὶ προυβάλοντο δαιμόνων. 

ΑΙ. ΧΥ͂ ν. 676 1: οὗ γὰρ παῖδες κατὰ τὸν Χαιρήμονος Κένταυ- 
ον “ στεφάνους --- δαιμόνων". νϑ5. 3 προυβάλλοντο ΑΒ, προυβάλοντο 
ὕωνδον. 

ΜΙΝΨΑΙ 

ΜΊηγὰβ 101] Αγροηδαίδϑ οἱ. Ὁ. ΜΆΠΟοΥ:; 5604 ἔογίαββο ἴῃ Αἰπθηδοὶ 
Ιοοο ρτὸ ΓἜινύαις (μὰ Ἰδοῦ θη ἴδιὴ αἴ 4δ8 ν. Χαιρήμων ἴηνθ- 
η1) Μινυάσι 5οΥἸ θη πιμ οϑί, ΤΠῈΡ 51 γ 6 8 δϑὲ 5 ΒΡΙΟΙΟ, ππιὸ τϑίθ- 
το άδ οὐἱῦ παυγδίϊο Δ ϑ] δὶ Υ. Ἡ. 8, 42. 

12 

πολλὴν ὀπώραν Κύπριδος εἰσορᾶν παρὴν 
ἄκραισι περκάξουσαν οἰνάνϑαις χρόνου. 

ΑἸῈ. Ὁ ΘΒ 608 Ε᾽ Δ]]αΐο ἔν, 8 πᾶθο βαθιοῖε: ἐν δὲ Μινύαις “ πολ- 
λὴν --- χρόνου". ν8. 1 ὀπώραν Κύπριδος τοοίο ἱπίογρτοίδξαν Μοῖ- 
π Καῖ χογο, ἴῃ ΑἸΠ, Βρθο. 1 Ρ. 48, ρα 61185 Δηηονῖθτι5 τη  Θβ θη 65. 
γ8. 3 χρόνου πιιβροοίθτη. 

ΟΔΥΣΣΕΈΣ 

πα Αἰ. ΧἼΊΙῪῚΓ Ρ. 562 Καὶ Ππαθοῖ, ὃ δ᾽ αὐτὸς οὗτος ποιητὴς (ρτδο- 
οΘα ΟΠ ΔΟΥ ΘΙ ΟΠ Ἶ5 τη ΘΠ 10) δὲ περὶ τῶν ἐρώντων ἕν τῷ ἐπιγραφο- 
μένῳ Τραυματίᾳ φησὶν οὕτως “τίς οὐχὶ φήσει τοὺς ἐρῶντας ζῆν μό- 
νους ---- κτξ.. ποῃ ΟΠ ΔΟΥ ΘΟ 5. 6556 564 ΑἸΟχΙαΪ5, να ΜΟΙ  Κῖπι5 
Η!5ι. οὐ. Ρ. 519 5646. Τίδατο απᾶθ ΟΠ τὴ βου θδίαΣ ᾿πῖτπι5 ἀγδιη δε }5 
Ἰηβογίρεϊο, Ὀδυσσεὺς τραυματίας, πα]110 ὨἸΕταν Γαπάδηηθπίο, οὐ Αὐἱ- 
βίοίθ]ϊβ Ροοί. ὁ. 14 Ρ. 1458 Ὁ 238 τηϑθηίϊο, ὁ Τηλέγονος ὁ ἐν τῷ τραυ- 

ματίᾳ Ὀδυσσεῖ. 46 ϑορ!οο]6 ροίϊαϑ ᾿ξ ]Πθροπᾶα ΘΕῸ δὲ; μὲ [89 56. 

19 

κόμαισιν ρῶν σώματ᾽ εὐανϑὴ ῥόδα 
ΤτῆΗλα. ΟΒΆΑΕΞΟ. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 99 
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εἶχον. τιϑήνημ᾽ ἔαρος ἐκπρεπέστατον. 
Αἴ. ΧἼΠ ρῥ. 608 Κὶ ἍΠΪΟ ΟΠΔΟ Θμμ 5. ἔν, ὅ ΡορΙ: περὶ δὲ δό- 

δων ἐν Ὀδυσσεῖ φησιν οὕτως “ πόμαισιν --- ἐκπρεπέστατον᾽". ν58. 1 σώ- 
ματ᾽] στέμματ᾽ Ταροθπῖα5. ΟἿ, Τὰπιβί. Ἰοοι5. δ] αξα5 ἴῃ ἢν. ὅ. 

ΟΥΝΘΥΣ 

14 

ἔχειτο δ᾽ ἡ μὲν λευκὸν εἰς σεληνόφως 
φαίνουσα μαστὸν λελυμένης ἐπωμίδος" 
τῆς δ᾽ αὖ χορεία λαγόνα τὴν ἀριστερὰν 
ἔλυσε: γυμνὴ δ᾽ αἰϑέρος ϑεάμασιν 
ζῶσαν γραφὴν ἔφαινε: χρῶμα δ᾽ ὄμμασι 
λευκὸν μελαίνης ἔργον ἀντηύγει σκιᾶς. 
ἄλλη δ᾽ ἐγύμνου καλλίχειρας ὠλένας 
ἄλλης προσαμπέχουσα ϑῆλυν αὐχένα, 
ἡ δὲ ῥαγέντων χλανιδίων ὑπὸ πτύχας 
ἔφαινε μηρόν, κἀξεπεσφραγίξετο 10 
ὥρας γελώσης χωρὶς ἐλπίδων ἔρως. 

ὑπνωμέναι δ᾽ ἔπιπτον ἑλενίων ἔπι 
ἴων τε μελανόφυλλα συγκλῶσαι πτερά, 
κρόκον ϑ' ὃς ἡλιῶδες εἰς ὑφάσματα 
πέπλων σκιᾶς εἴδωλον ἐξωμόργνυτο. Τῇ 

ἕρσῃ δὲ ϑαλερὸς ἐκτραφεὶς ἀμάρακος 
λειμῶσι μαλακοῖς ἐξέτεινεν αὐχένας. 

Αἴ. ΧΙΠ Ῥ. 608 Β: ὃ γοῦν τοῦ τραγικοῦ Χαιρήμονος Οἰνεὺς περὶ 
παρϑένων τινῶν διηγούμενος ὧν ἐθεᾶτο. φησὶν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δι. 
ματι " ἔκειτο γὰρ --- αὐχένας". νϑ8. 1 γὰρ Ἀπ, ΤΔοοθβἷπ8. σεληνό- 
φως ΑΒ, ὐρδμν ΡΎΙ,. γϑὶ 8 χορείας νοὶ χορίας ΠΡΥῚ, χορεία 
Οδβδαβθοπαϑ. 4 γυμνῆς ΑΒ, γυμνοῖς ῬΥῚ,, γυμνὴ ΒΟΣΤΡΒΙ. γ5. 6 
ἔργον ἀν πως νι οίαν. ἀντηύγει ΟΠ νν 6161}. ̓ ἀνταυγεῖ Ῥ, ἀν- 
ταύγει ὙΠ πρὶ 8 ἄλλης Α, ἄλλη ΡΥ͂Ι,. νβ8. 9 ἡ ὁ᾽ ἔκλαγε τῶν Π, 
ἡ δὲ κλαγέντων ῬΥ͂Ι,, ἡ δ᾽ ἐκραγέντων Οἀϑαιθοιι5, ἡ δὲ ϑαγέντων 
ΜοιηοκΚιμβ. χλανιδίων ΑΒ, “χλανίδων ῬΎΤ,.. γ8.10 κἀξαπεσφραγίξετο 
ἩρυΔηηῖι5. ν5. 12 ὑοὐπιομένοιε Ῥ, ὑπτώμεναι ΥἹ,, ὑπνωμέναι 1,ο- 
θθοῖκῖπι9. ἐλενέων διΐο Τἰπᾶονσπι, γΒ5. 18 συγκλῶσαι συγκῶσαι Ῥ. 
ν8. 15 οἰκίας 1|δγ], σκιᾶς ΟὐΔβδιθοπιι. εἰσομύργνυται δηίο Μοῖμπο- 
πη. ν5. 16 πέρσης ΠΠ0γ1, ἕρσαις Τι ΟΡ οἸΚίπ5., ἕρσῃ ΒουρΊκι5. γ8. 1Ὁ 
ΟΥ 16 4} ποὺ Ἰοθὸ ΘΓ ΠΡΟΜ ΟΆ οὐ δὰ ΑἸΡΙΝΟβΙΡοοαμι ταξοχομμ θα ΘΕ56 
οἱ, ΔΎΟ τπι5.., 4 πὶ ἔτ. 1 ρορβί Πππϊπι5 Ἰοοὶ νρ. 11 ᾿ΠΒΟΥῚ [π|551{. 
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ΙΝΟΒΕΤΑΙΝΝΜ ΒΑΒΥΛΕΥΜ ΒΕΑΟΜΕΝΤΑ 

1Ὁ 

γέλωτα, σοφίαν, ἀμαϑίαν. εὐβουλίαν 
ΑἸ. ΠῚ Ρ. 86 Ὁ: Χαιρήμων δὲ ὁ τραγῳδὸς παρασχευάξειν φησὶ τὸν 

οἶνον τοῖς χρωμένοις “ γέλωτα ---- εὐβουλίαν᾽. εὐμάϑειαν 110 γ], ἀμα- 
ϑίαν Βουῖρϑὶ. 

10 

τῶν χρωμένων γὰρ τοῖς τρόποις κεράννυται. 

Αν ἰδοῦ. ῬΙΟΒΙ. ὃ, 16 ». 878 ἃ 35: διὰ τί ὁ οἶνος καὶ τετυφωμένους 
ποιεῖ καὶ μανικούς ; ---- ὥσπερ, Χαιρήμων εἶπε “τῶν -- κεράννυται᾽. 
ΡΙαί. Μον. Ρ. 406 Β: ὃ μὲν γὰρ οἶνος. ὡς ἔλεγε Χαιρήμων. τοῖς τρό- 
ποις κεράννυται τῶν πινόντων. ΑἸ. ΧΉῊ]. 562: Θεόφραστος δ᾽ ἐν 
τῷ Ἐρωτικῷ Χαιρήμονά φησι τὸν τραγικὸν λέγειν ὡς τὸν οἶνον τῶν 
χρωμένων (τοῖς τρόποις «4. Οτοί 5) κεράννυσϑαι. οὕτως καὶ τὸν 
Ἔρωτα. Αποοά, Ῥδυῖβ. ν 0]. 1 Ρ. 167, 16: Πλάτων δὲ ὁ χκωμῳδοποιὸς 
ἔλεγε, τὸν οἶνον μίγνυσϑαι τοῖς τῶν πινόντων τρόποις. μιν ΤΠΟΧ Ρ. 167, 
22 : ἀρὰ οὖν τοῖς τρόποις τῶν χρωμένων ὁ οἶνος μιγνύμενος κιρνᾶται. 

12 

ἐπεὶ δὲ σηκῶν περιβολὰς ἠμείψαμεν 
ὕδωρ τε ποταμοῦ σῶμα διεπεράσαμεν 

ΑἸ. ΠΡ. 4306: τὸ ὕδωρ “ποταμοῦ σῶμά φησί που Εὔβουλος ὁ ο κωμι- 
κὸς εἰρηκέναι Χαιρήμονα τὸν τραγικόν ᾿ ἐπεὶ -- διεπεράσαμεν᾽. Ἐτιβί. 
Θά. Ῥ. 1545, 60: ἐνταῦϑα δὲ χϑήσιμον καὶ τὸ " ἐπεὶ --- διεπεράσαμεν᾽. 
ὃ δὴ Χαιρήμονος λέγεται εἶναι τοῦ τραγιχοῦ. ΟἿ, Μοΐποκ. οι. 8 
Ρ. 266. 

18 
χρεία δ᾽ ἀνάγκης οὐκ ἀπῴκισται πολύ. 

500. ἘΠ].1, 4,3 Ρ. 154: Χαιρήμονος. “ χρεία --- πολύ". 

19 
μή -- ᾿ , Ἂ 
απαντὰ νικᾷ καὶ μεταστρέφει τυχῆη. 

Κ000. ΕΟ]. 1. 6, 15 Ρ. 302: Χαιρήμονος (5ῖο Α). ἱἅπαντα --- τύχη᾽. 
46} σν Υβ118 Ἰερίναν ἴῃ Οὐμηρ. Μίθῃ. δὲ ῬΙΊΙ θη. Ρ. 857, πὶ τύχην 
ο(, ΒΦοναθιιβ. Θομἔϊητιο Βα πηρ οὐδεὶς δὲ νικᾷ μὴ ϑελούσης τῆς 
τύχης. 4πᾶ6 ΘοΙηϊοὶ ροθίδθ 6586 ΒΌΒΡΙΘΟΥ. Οδἔουθμι οὗ, δά 65ρ. ἔν. 426. 

20 

τὸ τῆς τύχης τοι μεταβολὰς πολάδρ ἔχει. 
ἴον. Ε01. 1,7, 2 ν». 212: Χαιρήμονος. τὸ --- ἔχει᾽. ΟἿ, Μοη. 

γηοι. 489: τὰ ϑνητὰ πάντα μεταβολὰς [πολλὰς] ἔχει. 446 Ἐπιν, ἔν. 558. 

21 

χρόνος δέκαιον ἄνδρα μηνύει ποτέ. 
905 
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100. 0]. 1, , 8; 98. Ρ. 386: Χαιρήμονος (5ϊς Δ, Φιλήμονος ΝῈ). 
“χρόνος ΚΘ. πα] πῖτι8. οδῦ ΟΡ ΘΟ] θυιβ ὙΘΥΒιι8 Οοά. Τ᾿. 614: 
χρόνος δίκαιον δορὶ δείκνυσιν μόνος. δ. ΒιΒΡΊοοΥ ᾿πππὸ ἰρϑῖτη γοὺ- 

5ππὶ Ὁ δίοθαρο πα ϊοανὶ, ΟΠ δου θη 5. δαέθιη ποι βρθοΐαγο δὰ 1ο- 
ὄὰπι Ῥτοχηθ ρυδοοθαρῃζοι (84 6βρ. ἔν. 428). 

22 
3 2 5." » ᾽ 9 , [νὴ 

οὐχ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνϑρωποις ὁ τι 

οὐκ ἐν χρόνῳ ξητοῦσιν ἐξευρίσκεται. 

Βίο. ἘΠ0]. 1. 8, 82 Ρ. 386: Χαιρήμονος (51. ΑΥ̓͂ [6516 ἩΘοΥΘη]10). 
“οὐκ ἔστιν -  ἐξευρίσκεται". Τάοια Ἰοοῖ5 οχίας ἴῃ ὅ1ο0}. ἘΠ]. 1, 8, 4 
Ρ- 324, ᾽Ὁ1 ΑἿΣ τοβίθ ΗἩθθγθηΐο ΑΒΠΡΠΔΩΪ ἐγ θυιαηΐ, Ν᾽ Ἰθιηγηδ οτη. ν8. 1 
οἵ, οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνϑρώποις ἴσον Ἐλαν. 0; 805 οἱ ἔτ. 1085, 1 

γ5. 2 οὐ κἂν χρόνῳ τηλ]1ηι. ζητοῦσιν] γε ζητοῦσιν ν. 386. ἔονί. ξητοῦσί 

γ᾽ Ἰ6ρ. 

): 

χρόνος μαλάσσει πάντα κἀξεργαζξεται. 

ΘΓ, 1001, 1 8; 89». 258: Φιλήμονος (εἱς 4, ΟἸδουθιηοηὶ ]Οουη 
ἀὐἰθαϊν Οτοῦ5). “ χρόνος --- κἀξεργαζεται. ἽΛΕῊΝ Ῥοοίδο 510 γϑυβιιδ, 
παπα ἔδο1]6 αἰχ]Π88. 

24 

οὐχ ὡς νομίξεις τὸ φρονεῖν εἶπας κακῶς. 
τό τοι κράτιστον πανταχοῦ τιμητέον. 
ὁ γὰρ φρονῶν εὖ πάντα συλλαβὼν ἔχει. 

ΘΤ00. ΒἼον. 8, 17: Χαιρήμονος. “οὐχ ὡς ---- ἔχει". ἯΙ γοΥϑιι5, πα ππιπὸ 
Ἰοριιΐθγ, ποὴ ΘΟΠαοιθηΐ οὐ ἔουίαβϑο {τπππὴ σαηῦ ρΡοοίδητιη). ὅϑοπηᾷο 
γΘΥΒῸ] ΟΠ ΔΟΥ ΘΙ ΟΠ͵5 ΠΟΙη 6 ῬΥδοηοῖ ΓΙ οδν 611π|ι5. Του 0 Δ, πὶ ἀπὸ 
ῬΙΙΟΥΘΒ ἀοβιμηΐ, ΘΟΡΠΟΟΙ: τον ἘΠ 1ὴ ὙΟΥΒΙΠΠῚῚ ἐλιὰ: ᾿ΑροβἐἀἸήνια Ρ. 76, 
1. γ5. 1 τὸ] τό γε Ἡ ουτηδηπιῖι5, ἔοτί. σὺ τὸ 1ορ᾿., 564 γΘΥΘ ΟΣ Π6 ΡΊΑΥΪΟΣ 
510 ὁοΥτιρίο]δ. 

90 

οὐ ζῶσιν οἵ τι μὴ συνιέντες σοφόν. 
5.10}. ΕἼον. 4, 14: Χαιρήμονος. “οὐ --- σοφόν. 

20 

πρὶν ν φρονεῖν εὖ καταφρονεῖν ἐπίστασαι. 

δίο". Του. 4, 15: τοῦ αὐτοῦ (66. ̓ Χαιρήμονος). " πρὶν γὼὸρ φρο- 
νεῖν εὖ ὙΠ αϑδ εν ἐπίστασαι. οὐ χρὴ ποδώκη τὸν τρύπον λίαν φο- 
ρεῖν. σφαλεὶς γὰρ οὐδεὶς εὖ βὲ βουλεῦσϑαι δοχεῖ᾽. ὅ1ὸ οὐ 1 Ο αἰϑίς, 
Β64 νβ. 3 οἵη. ΑΜ, αν. 1 οἱ 8 μ15 τοῦ αὐτοῦ Ῥιδοῆριι. εὐ ΠΡνῚ 
τ γαυαι ὑμῖν ΘΠ ΟΥ ὁγαλένμδνυὶ Γουίαθθο Ι6ρ.: πρὶν γὰρ φρενοῦν μ΄. αὐτὸς 
φρονεῖν ἐπίστασο (γο] φρενοῦν μὲ. καὶ φρονεῖν ἐπίστασο). 
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27 

σφαλεὶς γὰρ οὐδεὶς εὖ βεβουλεῦσϑαι δοκεῖ 
(ον. ΕἼου, 4, 15. νῖάο ἔν, 36. 

28 

ψευδὴ δὲ τοῖς ἐσθλοῖσιν οὐ πρέπει λέγειν. 

Βίοῦ. ΕἾον. 123, 15: Χαιρήμονος. “Ὑ ψευδὴ --- λέγειν. ἐσϑλῆσιν Μ. 

29 
ἡγοῦ δ᾽ ἐν ὀργῇ πάντα γίγνεσϑαι κακά. 

ὅτο. ΕἼον. 90, 15: Χαιρήμονος. “ἡγοῦ ---- κακά. ἡγοῦ δ᾽ ἡσοῦ 
δ᾽ γιμπά., ἧς οὐδ᾽ 4]. γίνεσϑαι ΤΌ τ]. 

90 
ὀργὴ δὲ πολλὰ δρᾶν ἀναγκχάξει κακά. 

δΊο. ΕἾἼον. 30, 16: τοῦ αὐτοῦ (5ς. Χαιρήμονος). “ ὀργὴ --- κακά 
πολλοὺς 5΄106., πολλὰ Μέρη. το. 429. 

91 
Ω’ Χ τω 9 5" - ’ 

ολῶς τὸ κρεῖσσον οὐκ ἐᾷ φρονεῖν μέγα. 
ΒίοΡ. ΕἾον. 329, 10: Χαιρήμονος. “ὅλως --- μέγα". 

3.2 
σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν τὰς ἁμαρτίας καλῶς 
κρένειν, τὸ δ᾽ εἰχῆ καὶ μετὰ σπουδὴς κακόν. 

5ίοὈ. ΕἼον. 46, 8: Χαιρήμονος. “σοφῶν --- κακόν". ν5. 2 καὶ 
ΑΥμα. γοβ5., κοὺ εὖ, 

99 
γυναῖκα ϑάπτειν κρεῖσσόν ἐστιν ἢ γαμεῖν. 

5100. ΕἼοΥ. 68, 32: Χαιρήμονος. “ γυναῖκα ---- γαμεῖν". Τάθτῃ νοΥ- 
515 1ϑρῖταν ἴῃ ΜΘ. τηοη. 95 οὐ Οτΐομ. ΕἼου. θά. ἘΠ ΒΟΠ 6]. ἢ ΟὟ. Φιλή- 
μόνος ῬγοθΔὈ ον οἱ. Μ οἰ οκίαβ Οὐχ. 4 Ρ. 690. κρεῖσσόν τ ΠΊΟΠ..; 
κρεῖττόν ϑ'1ο0., οἵη. ΟΥ̓. 

94 

γένοιτό μοι τὰς χάριτας ἀποδοῦναι πατρί. 
ὅ(00. ΕἾον. 79, 236: Χαιρήμονος. “γένοιτό --- πατρί". γένοιϑ᾽ 

ὁμοίας χ-. οἷ. Οοπϊπηρίοῃ. 

90 

βούλου γονεῖς πρώτιστον ἐν τιμαῖς ἔχειν 

ϑίου. ΕἼον. 79, 80: Φιλήμονος. " βούλου --- ἔχειν. ΕἾον, 79, 81: 

Χαιρήμονος. « βεβαιοτέραν ἔχε τὴν φιλίαν πρὸς τοὺς γονεῖς". Τιοτα- 

τηδίδ ἐγ ΒΡοπ 8 βιιηΐ. πρώτιστον] πρὸ παντὸς θη. τηοη. 72. 
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90 

πρὸς υἱὸν ὀργὴν οὐκ ἔχει χρηστὸς πατήρ. 

100. ΕἾοΣ. 88, 14: Χαιρήμονος. “πρὺς --- πατήρ΄. δ οιδιι5 γ8- 

οαστὶς τὰ Δοθαῃ. πο. 451 οἵ 70]. 

1:7 

πλοῦτος δὲ πρὸς μὲν τὰς ὅλας τιμὰς ἰὼν 

οὐκ ἔσχεν ὄγκον ὥστε καὶ δόξης τυχεῖν, 

ἀλλ᾽ ἔστι σεμνός: ἐν δὲ λῴοσιν βροτῶν 

ἡδὺς συνοικεῖν καί τιν᾽ εἰληχὼς χάριν. 

ΦΈΡ. ΕἾον. 91, 11: Χαιρήμονος. “ πλοῦτος --- χάριν΄. ν5. 1 ὅλως 

οἷ. Ἡδυαδπητ5, {πο ποὴ Βα Πο1ξ. ν5. ὃ ἔστ᾽ ἄσεμνος Ἡ οΥἸΠΔΠΠ118. 

βοτίαβϑο νβ. 3 οὐκ ἔστι σεμνός οἱ ν5. ὃ ἀλλ᾽ ἔσχεν ὄγχον Ἰοσοπάσμι. 

τποχ δόσει οα., δώσει Μ, λώοσιν 50Υ1081. 

88. 
οὐδεὶς ἐπὶ σμικροῖσι λυπεῖται σοφός. 

τον. ΕἼον. 108, 4: Χαιρήμονος. «οὐδεὶς --- σοφός". ΤοΡγαοα5 

πππο γούβαμι ἘΠ ῚΡΙ415. 6586 ΒΌΒΡ Ια αΓ, ΟἸΙΔουθιη ΟΣ Ϊ νιηπτοεί ΕἼοΥ. 

108; ὅ (ε΄. Μίϑῃ. τποη. 707): πειρῶ τύχης ἄνοιαν ἀνδρείως (εὐχερῶς 

Μη. πιοῃ.) φέρειν. ὙΊΙ46 απδο αἸΧίπητ5. ἴῃ Ετιν. ἔν, 174. 

99 

γέρων γὰρ ὀργῇ πᾶς ὑπηρετεῖν κακός. 

Θ100. ΕἾον. 116, 35: Χαιρήμονος. “ γέρων --- καπός᾽. 

40 

τοῦ τε δυσκαπνωτάτου 

φοίνικος ἐκ γῆς ῥιζοφιτύτους φλέβας 

ΤΊ ΘοΡμν. Ηϊβι. Ῥ]δηί. 8,9, ὅδ: ὃ φοῖνιξ. ὃν δὴ καὶ μαλιστά τινες 

ὑπειλήφασι δύσκαπνον: ὅϑεν καὶ Χαιρήμων ἐποίησε “ τοῦ τε --- φλέ- 

βας᾽. ν5.1 δυσχαπνοτάτου ἀπο ΘΑ] Ίρογῖπι. ν8. 3 διξοφοιτήτους 

απΐο ΘΠ Ι ἀ θυ ηπτη. 
41 

Οἰδουρίαβ Ῥδοῖγτα. ἴθ Ἐποῖδ. γ0]. 1 Ρ. δδ8, 31: Χαιρήμων ἔφη 
« πάντα τὰ ἀγαϑὰ ἐν μόνῳ τῷ φρονεῖν ἐστιν᾽. Ἐονίαπ56 πάντα τἀγαθὰ] 
ἐν τῷ φρονεῖν ἔνεστιν 16ρ"., ᾿ιΪδὶ ΤΘΒΡΊΟΙΓ ἔν. 24, ὃ. 

42 

ἔαρος ἡ νύμφη τέκνον τι μετὰ ϑέρους ἐς ὕστερον, 

ἐν χειμῶνι δ᾽ οἴχεται σὺν τῷ ἀνέμῳ κεκαρμένη. 

Οὐοομ ἄντ περὶ τρόπων ἴῃ Ἰλποίί. νο]. 8 Ρ. 789: αἴνιγμα ἐστι λέ- 

ξις ἢ λόγος ἀποκρύπτων τὸ νοούμενον διὰ τὰ ἀνακεχωρηκότα τῶν συμ- 
βεβηκότων. οἷόν ἐστι Χαιρήμονος " ἔαρος ---- κεκαρμένη᾽. ἄμπελον γὰρ 
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δηλοὶ διὰ τούτου. ΤῬορίαο νουθὰ Μοϊμποκίια. παθὸ [55 ὁομΙΟΙ: 
εἴαρος Ι νύμφη τεκνοῖ τι μέγα ϑέρους. εἶθ᾽ ὕστερον | χειμῶνος οἰχνεῖ 
συντόμως κεκαρμένη. αἸϊίον ΒΟ οἴ ἀονν Ἰτι5᾽ Π.110]. 8. Ρ. 195.,. ἘΠ] 
ππαπ ἰχαρ οἱ ὮῚ ν ΟΥ̓ δἰαύ ἀπ αὶ ντἀοίαν, 

ἈΝ ΙΓ ΘΟ 

ΑἈΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

Αὐϊβίοί. πῃ. Ἐπιά. 7, 4 Ῥ' 1289 ἃ 87: σημεῖον δ᾽ ἕλοιτ᾽ ἂν ὁ φί- 
λος μᾶλλον. εἰ μὴ ἐνδέχοιτ᾽ ἄμφω. γινώσκειν ἢ γινώσκεσϑαι. οἷον ἐν 
ταῖς ὑπερβολαῖς αἴ γυναῖκες ποιοῦσι. καὶ ἡ ̓ἀνδρομάχη ἡ ̓Δντιφῶντος. 

ΙΑΣΩΝ 

Ἴ 
διετίϑουν 

Απεϊαίε. ρΡ. 90, 5: διετέϑουν " διετέϑεσαν. ᾿Δντιφῶν (4ντιφάνης 
οἱ. Μοϊποκία5) Ἰάσονι. 

ΜΕΛΕΈΑΓΠΡΟΣ 

Αὐϊβίοί. ἈΠποῖ, 32, 3 Ρ. 1879 Ὁ 15: τοῖς δὲ φίλοις (86. ὀργίξονται). 
ἐὰν μὴ αἰσϑάνωνται ᾿δεόμένων! ὥσπερ ὃ ᾿Αντιφῶντος Πλήξιππος τῷ 
Μελεάγρῳ. ΑἸΠ. ΔΕ νι. 678 Ὧ": ἐκδόντος γὰρ τούτου (Αἀταπέαμι αΐ- 
ο11) πέντε μὲν βιβλία περὶ τῶν παρὰ Θεοφφάστῳ το ξητουμένων.. ἕκτον 
δὲ περὶ τῶν ἐν τοῖς ᾿Ηϑικοῖς Νικομαχείοις ᾿Δριστοτέλους. ἐν οἷς ἀμφι- 

λαφῶς παραϑεμένου περὶ τοῦ παρὰ᾽ “ντιφῶντι τῷ ) τραγῳδιοποιῷῷ Πληξ- 
ίππου καὶ πλεῖστα ὅσα καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αντιφῶντος εἰπόντος. ( Ηο- 
Ρ᾽ναΘ 5.108) σφετερισάμενος καὶ ταῦτ᾽ ἐπέγραψέ τε βιβλίον περὶ τοῦ 
παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τοῖς ᾿ἡ“πομνημονεύμασιν ᾿Δἀντιφῶντος. οὐδὲν ἴδιον 
προσεξευρών. 

2 
2 δ, ΄ αψες 8, ἰκὸ ᾿ , 

οὐχ ἵνα κανῶσι ϑὴρ᾽. ὁπῶὼς δὲ μαρτυρὲς 
ἀρετῆς γένωνται Μελεάγρῳ πρὸς Ἑλλάδα. 

Αὐϊβίοί. ποῖ, 2, 38. Ρ. 1899 "36: καὶ τὸ ἐκ τοῦ Μελεάγρου τοῦ 
᾿Δντιφῶντος " οὐχ --- Ἑλλάδα". ὉῸῚ 610]. [0]. 45 Ὁ 17: περὶ τοῦ ΓΜε- 
λεάγρου ὃ ̓ΑΔντιφῶν γθάφει ὅτι συνῆλϑον τῷ Οἰνεῖ τῷ “πατρὶ τοὺ Με- 
λεάγρου οἷ ἔκκριτοι τῶν Αἰτωλῶν. οὐχ ἵνα χτάνωσι τὸν σῦν ἐξελϑόν- 
τὲς (τὸν συνεξελϑόντα 64.) τὸν Ἐφυμάνϑιον, ἀλλ᾽ ἵνα ἴδωσι τὸν ε- 
λέαγρον ὃ ὅπως τὸν ϑῆρα ἀπέκτεινε καὶ μαρτυρῶσι τοῦτο. ν5. 1 κτάνωσι 
ΠΌνὶ, κάνωσι Μοϊποκκίι5. 

ΦΙΛΟΚΙΉΤΗΣ, 

9 
σοφόν γέ τοί τι πρὸς τὸ βουλεύειν ἔχει 

Α “ ς ᾿ κ 5. πον ᾿ ΄ 

τὸ γῆρας, ὡς δὴ πολλ᾽ ἰδοὸν τε καὶ παϑον. 
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το. ΕἾἼοΥ, 115, 158: 4ντιφάνους ἐκ Φιλοκτήτου (81. Α΄, σοφοῦ . 
6. Σοφοκλέους Ν᾽μα.). “σοφόν --- παϑόν᾽". ν5. 1 ἔχει] ἐστὶ ψὶπά. οἱ 
τη. 560. 7585.) 001 πέλει τη. ρῃ. ν8. 3 παϑόν Α, μαϑόν οοίον!. [πὶ Ἰοια- 
τηδίο “ντιφῶντος οἱ. Μοϊποκίαβ Ηϊβ. οὐἹ. Ρ. 316. 

ΙΝΟΒΕΤΑΒΥ͂Μ ΒΑΒΥΙΑΗΥΜ ἘΝΑΟΜΕΝΊΤΑ 

4 

τέχνῃ κρατοῦμεν ὧν φύσει νικώμεϑα. 
Αὐἱϊδβίοί. Μθοπδῃ. 1: 88} ἃ 20: καϑάπερ γὰρ ἐποίησεν ᾿Δντιφῶν 

ὃ ποιητής, οὕτω καὶ ἔχει" “ τέχνῃ γὰρ κρατοῦμεν --- νικώμεϑα᾽. 

ὃ 

εἰ ϑνητὸς εἶ, βέλτιστε, ϑνητὰ καὶ φρόνει. 
5100. ΕἼοΥ. 31, 4: ᾿Αντιφανους. “ εἰ - φρόνει". Τιοιητηδ ᾿ἀντιφά- 

νους Βαθοης ΑΥοββ., ἀντιφῶντος ΤῚΪηο. Ὑουδιιβ τοῦτ πὶ Μη. 

τη0Ὲ. 178. 

21 ὈῸΕΥ 5 

ΑΔΩΝΙΣ 

Ἷ 

Νυμφῶν ὑπὸ σπήλυγγα τὴν αὐτόστεγον 
σύαγρον ἐκβόλειον εὔϑηρον κλύειν, 

ὦ πλεῖστ᾽ ἀπαρχὰς ἀκροϑινιάξομαι. 

ΑἸ. ΤΧ ρΡ. 401 Ε' ἀ6. ποιῃΐῃθ σύαγρος: Διονύσιος δὲ ὃ τύραννος 
ἐν τῷ ᾿ἡδώνιδι " Νυμφῶν -- ἀκροϑινιάζομαι᾽. γ5. 1 τὴν] τὸν 110]. 
ν5. 3 κλύειν] δύειν ἘῚοΥ1110. ν5. 8 9] ὦ Ῥ, οὐ ΤΟΥ 10. ΤωθοτιΒ. ΘοΥ- 
Τα ίι5. 

ΔΛΚΜΗΝΗ 

2 

εἰ δ᾽ ἀξιοῖς σοι μηδὲν ἀλγεινὸν ποτε, 
μὴ δείν᾽ ἔσεσθαι. μακαρίως ἔχεις φρενῶν" 
ϑεῶν γὰρ ἕξειν βίοτον, οὐ ϑνητῶν δοκεῖς. 

Φ1Ὸ». ΕἼον. 98, 80: Διονυσίου τοῦ τυράννου ᾿“λκμήνης. " εἰ δ᾽ -- 
δοκεῖς᾽. ν5. 2 μηδὲν 10τ], μὴ δείν᾽ δουῖρ51. 

ἘΝ ΩΝ ΩΣ ὅρα ὡμ ρων 

Τ' χοίζ. ΟἸΗ]. ὅ.), 180: οὗτος ὃ Διονύσιος πολλὰς μὲν τραγῳδίας ἐ ἐν 
ταῖς ᾿“ϑήναις ἀναγνοὺς δεύτερος ὲ τρίτος ἡλϑεν" εἰς ““ύτρα δὲ τοῦ 
“Ἄκτορος καλούμενόν τι δρᾶμα ἀναγνωσϑὲν ἐνίκησεν πάντας ἐν ταῖς 
᾿ἀϑήναις. : 
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ΛΗΔΔ 

᾿ 

ϑνητῶν δὲ μηδεὶς μηδέν᾽ Ὀλβιόν ποτὲ 
κρίνῃ; πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντ᾽ ἴδῃ" 
ἐν ἀσφαλεὶ γὰρ τὸν ϑανόντ᾽ ἐπαινέσαι. 

5ίο. ΕἼον. 105, 3: ΖΔεονυσίου τυράννου ἐκ “ήδας. “ϑνητῶν --- 
ἐπαινέσαι. 

ΛΙΜΟΣ 

Ξ΄ὁΠ0]. ΒΗΥ͂ Τ᾿ Αν διδς αἰσχρὸν γὰρ ἦν τὸν ἥρωα πυρέττοντα πα- 
ραλαβεῖν καὶ κενούμενον τὴν γαστέρα ἢ προποτιξόμενον" ταῦτα γὰρ 
κωμικά. ὡς καὶ τῷ Διονυσίῳ πεποίηται ἐν “ιμῷ τῶν νόσων ἩΗρακλῆς. 
Σειληνὸς δὲ κλύξειν πειρᾶται τὸν Ἡρακλέα. Ελπιδί. 1]. Ρ. 859, 49: 
γελοῖος οὖν, φασί. καὶ Διονύσιος. ᾧ πεποίηται νοσῶν Ἡρακλῆς καὶ 
Σιληνὸς κλύξειν αὐτὸν πειρώμενος. ἼοΥΡα ἐν “1ιμῷ τῶν νύσων γΑΥ115 
τ 0 15 βᾶπᾶγο ἰοιηρίαγμῃέ, ἐν Ζιμώττοντι νοσῶν οἱ. ἩΘγπίπβ, ἐν “ένῳ 
νοσῶν ΜοΙΠΘΚΙαΒ. : 

ΙΝΟΒΕΤΆΑΒΥΜ ΕΑΒΥΠΙΆΑΕΒΥ͂Μ ΕΕΑΘΟΜΕΝΤΑ 

᾿ 

ἡ γὰρ τυραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ. 
ΡΙαΐ. ον. Ρ. 888 Ὁ: ὃ δὲ πατὴρ αὐτοῦ (ΤομΥ 511 τηΪΠ 0018) τῶν 

μὲν πολιτῶν μυρίους ἢ καὶ πλείους ἀνελών --- ἐν δὲ τραγῳδίᾳ γράψας 
αὐτός “ ἡ γὰρ -- ἔφυ». (00. ΟΣ 49, 9: Ζιονυσίου τυράννου (Επ- 

τρί αὶ ἐἰθαῖϊ Ν). “ἡ γὰρ---ἔφυ᾽. Οἵ. ρΡ. ποι. Ῥτου. δρροπῃᾷ. 3, 99. 

Ὁ 

ὁ τῆς Δίκης ὀφϑαλμὸς ὡς δι΄ ἡσύχου 
λεύσσων προσώπου πάνϑ' ὁμῶς ἀεὶ βλέπει. 

σίου. Επ0]. 1, 8, 19 Ῥ. 114: ,“ιονυσίου. “ὃ “δα βλέπει". ῬΒοο- 
ΡΠ]. δα Αὐἴο]. 3, 84 Ρ. 264: ὅτι ὃ ϑεὸς τὰ πάντα ἐφορᾷ --- καὶ περὶ 
τούτου Διονύσιος εἴρηκεν “ὁ τῆς -- βλέπει. ν5. 2 πάνϑ᾽. “ὅμως (ὃ ὁμοίως 
Α) ἀεὶ 51οὉ.. πανὸς ὀμόσαι εἰ ΤΊ ΘΟΡΙΙ., πανϑ'᾽ ὁμῶς ἀεὶ ΒΟΥΊΡΒΙ, δἕ 
ὁμῶς ἘΣ ΕΝΕ Οδπίου, οαϑιι δ ΒΕ ΚΝ ΠΘ 5010. 1)6 βϑῃίΐθμία οἵ. 
86 65ρ. ἔν. 850., Ἰΐθιη Ἠθ]1οά. 8, 18: δεινὸς δὲ ὁ τῆς Δίκης ὀφθαλμὸς 
ἐλέγχειν τὰ κρύφια. 

6 
ἢ λέγε τι σιγῆς κρεῖσσον ἢ σιγὴν ἔχε. 

Θτο0}. ΕἼον. 84, 1: Διονυσίου (5ῖς Μ, ἀδισωδ , Εὐριπίδου 'Γτῖης.). 
ἢ λέγε ---- ἔχε". κρεῖττον ϑτοθδοιβ βἰοαΐ Μρη. τηορ. 308 Μδοδι. 4, 
44 ατορ. Ογρυ. Μοβα. ὃ, 61] Ῥτον. δρρϑμᾶ. 3, 7. 

γ 
"Ἵ ᾽ ν᾿) - ,ὔ " 

ἔπειτα δ᾽ οὐδὲ τοῦτο γιγνώσκεις. ὅτι 
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τοῖς πβξτς ἀρρεν οὐδὲ εἷρ ὅλως φϑονεῖ; 
5100. ΕἼοΣ. ὃ : Διονυσίου. ἡ ἔπειτα ---- φϑονεῖ:" Εονίαδδθ ῃϊὸ 

Ἰοοῖι5. ΘΟΙΗΪΟΙΪ δ ΤΑΣ (ο΄. Μοϊποικιαβ οι. ὃ Ρ. 8868), θϑυΐθ οὐδὲ 

εἷς ἱγαρΊοἿ5 ἸΠΒΟΪΘΏΒ. βδραγαπᾶα ἀπχὶ απᾶ6 οοπέϊππιο δοοροάιμῃῦ, ἀξὲ 
τὰ σεμνὰ κτξ.. νὶ46 Δάο8ρ. ἦν". 448 οἱ 444. 

8 

λιτὸς γενόμενος τοῖς ἔχουσι μὴ φϑόνει. 
100. ΕἼοΣ. 38, 6: Διονυσίου (Διογένους 'ΓΥΐπο.). “λιτὸς δε φϑύ- 

νει Οοτῖοο ροθίδθ {ρα Μ οΙπ κῖπι5. νο]. 8 Ρ. 858. 48] αὐτὸς πε- 

νόμενος. ΡΓΟΡΟΙΤΙ. ΑὉ Ποὺ σοΥβαι βθρδυδηάτβ οδὲ αὶ δορά! εἰσέν 

τινες νῦν. οὺς τὸ βασκαίνειν τρέφει (Δά68ρ. ἢν". 446). 

Δωρὶς τέϑνηκεν ἡ “Πιονυσίου γυνή. 
Τιποίδπτιθ δαᾶν. ᾿παοοί. 18 νΟ]. ὃ Ρ. 112: λέγεται γὰρ καὶ Διονύ- 

σιον τραγῳδίαν ποιεῖν φαύλως πάνυ καὶ γελοίως. -- οὗτος τοίνυν πυ- 

ϑόμενος ὡς ἐγγελᾶται τὸ “Αἰσχύλου πυξίον. εἰς ὃ ἐκεῖνος ἔγφαφε, σὺν 

πολλῇ σπουδῇ κτησάμενος, αὐτὸ ὥετο ἔνϑεος ἔσεσϑαι καὶ κάτοχος. ἐκ 

τοῦ πυξίου, ἀλλ᾽ ὅμως ἐν αὐτῷ ἐκείνῳ μερν γελοιότερα ἔγραφεν, οἷον 

κἀκεῖνο τὸ “ “4ωρικὸν -- γυνή᾽ καὶ πάλιν " οἴμοι --- ἀπώλεσα᾽ (ἔν. 10)" 

καὶ τοῦτο γὰρ ἐκ τοῦ πυξίου καὶ τὸ "αὑτοῖς --- βροτῶν (ἢ. 11). 4ω- 

οικὸν ἧκεν 110γ], Δωρὶς τέϑνηκεν Ο. Ἐ, ἨοΥνδππι8. Ὑ ΘΥΒΙ Θα]π|5 δο 

παπ ἴῃ ἐταροοᾶϊα Ἰούστη Πα θπονῖῦ, ἀπ ΑΥῚ Ροίοβί. 

10 ᾿ 

οἴμοι, γυναῖκα χρησίμην ἀπώλεσα. 
Ταιοΐδη. δᾶν. ἱπάοοί. 15, νἱάθ ἔν. 9 

41 

αὑτοῖς γὰρ ἐμπαίξζουσιν οἱ μωροὶ βροτῶν. 
Τλιοΐδῃ. αν. Ἰηάοοί. 15, νἱ4ο ἔν, 9. ̓ Γοῦσοβ ρίβέ. Ρ. ὃ: μήπως 

καὶ ---- ἀκούσειαν τὴν. Διονυσίου τραγῳδίαν ἐπάδοντος αὐτοῖς προσάβ5 

μόξουσαν. φησὶ γὸρ ἐκεῖνος ὁ τύραννος. οὑτωσὶ μετρικῶς ἐχβοῶν " αὑ- 

τοῖς --- βροτῶν. Τ᾽ Ζοίζ. ΟἿΣ], ὅ, 188: ἐν δὲ τῷ κατὰ “Πλάτωνος δρά- 
ματι γεγραμμένῳ πλέον κωμικωτέρῳ μὲν ἢ τραγῳδίας ὦ ὄντι. δοκῶ. τὸν 
στίχον ἔλεξεν ὃς τῇ ἀρχῇ ἐγράφη " αὑτοῖς --- βροτῶν. αὑτοῖς] αὐτοῖς 
Γλιοίδηὶ οοπά. Δ ̓ 

12 
Ἠ]]δ ἀπ ἴῃ ῬΊΟΌΙ Β10]. Ρ. 682 Ὁ 27: παρεξήλωσε ὁ δὲ (Πρμουῖοι 

ὰ “ΠΑ ]ΟΙ 40 1815) τὸν πρῶτον Διονύσιον τὸν Σικελίας τύραννον ὃς --- 
ἐπεχείρησε καὶ τραγῳδίας γράφειν, ἐν αἷς καὶ τοιαῦτα συνεφύρησε δή- 

ματα; τὸ μὲν ἀ ἀκόντιον καλῶν βαλάντιον. τὸν δὲ κάδον ἑλκύδριον, 

σπκέ παρνον δὲ τὸ ἔριον. τὴν δὲ χλαῖναν νον. οἷον ὄλεϑρον οὐ- 

σαν τῶν ἐρίων. 1)6 οοάοιῃ Ἰ)1ομ 510 Ῥῖ10 Ροϑί (φ. 682} 88): ϑυ ἕ- 

στην τὸν δοίδυκα ἐχάλει. ΔΤ. 11 Ρ- 98 1) : ὑπερδραμόντες τὸν Σικε- 

λιώτην Διονύσιον. ὃς τὴν μὲν παρϑένον ἐκάλει μένανδρον ὅτι μένει 
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τὸν ἄνδρα. καὶ τὸν στῦλον μενεκράτην ὅτι μένει καὶ κρατεῖ. βα- 
λάντιον δὲ τὸ ἀκόντιον ὅτι ἐναντίον βάλλεται. καὶ τὰς τῶν μυῶν 
διεχδύσεις μυστήρια ἐκάλει ὅτι τοὺς ς μὺς τηρεῖ. λϑανις δ᾽ ἐν πρώτῳ 
Σικελικῶν τὸν αὐτὸν φησὶ Διονύσιον καὶ τὸν βοῦν γαρόταν καλεῖν 
καὶ τὸν χοῖρον ἴα κχον. Οἰππΐα ἰδία Πρτηοηΐα ὁ ἰταρο ρα 5 ἀουῖναία 
6550 ΠῸῚ οΥοἀἸάονῖι, ΟἿ, ΜΟΙ οἸκῖτΒ Αμδ]. ΑἸοχ. Ρ. 186. 

ΟΑΒΟΙΝΥ ΚΒ 

ἈΕΡΟΠΗ 

ῬΙαι. Μον. Ρ. 849 ἘΠ: οὐδὲ ὅτε Καρκίνος ᾿Δερύπῃ συνὴν ἢ “Ἕκτορι 
᾿Δστυδάμας (νϊάο βιιρτὰ Ρ. 608). Ἐουίαββο Ἰάθιῃ ἄταπια βΙβηΠΠοαῦ, Αὐἱ- 
βίοί. Ῥοορί. ο. 16 Ῥ- 1454 Ὀ 28: πρώτη μὲν (ἀναγνώρισις) --- ἡ διὰ 
τῶν σημείων. τούτων δὲ τὰ “μὲν σύμφυτα. οἷον “λόγχην ἣν φοροῦσι 
γηγενεῖς ἢ ἀστέρας οἵους ἐν τῷ Θυέστῃ Καρχίνος, τὰ δὲ ἐ ἑπέίκτητα. 
Νοαὰθ 8110 βρθοίατο νἱἀοίαν ΔοΊϊδη. Υ͂. Η. 14,40: ᾿Αλέξανδρος ὃ 0 Φε- 
φαέων. τύραννος ἐν τοῖς μάλιστα ἔδοξεν ὠμύτατος εἶναι. Θεοδώρου δὲ 
τοῦ τῆς τραγῳδίας ποιητοῦ (πηπιο ὑποκριτοῦ) ὑποχρινομένου τὴν ᾽4:ε- 
ρόπην σφόδρα ἐμπαϑῶς. ὅδε εἰς δάκρυα ἐξέπεσεν. 

ΑΛΟΠΗ 

Αὐἱϑίοί. ἘΠ. ΝΊο. 7, 8 Ρ- 1150 Β 10: οὐ γὰρ εἴ τις ἰσχυρῶν καὶ 
ὑπερβαλλουσῶν ἡδονῶν ἡ ἡττᾶται ἢ λυπῶν, ϑαυμαστόν. ἀλλὰ συγγνω- 
μονικόν - εἰ ἀντιτείνων. ὥσπερ ὃ Θεοδέκτου Φιλοκτήτης ὑπὸ τοῦ ἔχεως 
πεπληγμένος ἢ ὃ Καρκίνου ἐν τῇ ̓ ἡλόπῃ Κερκύων. ὅ6Π0]. Αὐϊβίοί. ἴῃ 
Απροά. Ῥαγῖβ. ὑο]. 1 Ῥ..248, 20: ὃ Καρκῖνος τραγικὸς ἢν. δ δὲ Κερ- 
κύων εἶχε ϑυγατέρα τὴν ᾿Δλόπην᾽ μαϑὼν δὲ ὅ τι ἐμοιχεύϑη ἡ αὑτοῦ ϑυ- 
γάτηρ ̓ Αλόπη. ἠρώτησεν αὐτὴν τίς ὃ μοιχεύσας. λέγων. εἴ μοι τοῦτον 
εἴποις. οὐδόλως ἂν λυπηϑῆς. εἶτα εἰπούσης τῆς ̓ ἡλόπης. τὸν αὐτὴν 
μοιχεύσαντα οὐκέτι ὃ Κερκχύων ὑπὸ τῆς λύπης ἔφερε ζῆν. ἀλλὰ τὸ ζῆν 
ἀπελέγετο. 

ΑΜΦΙΑΡΕΩ͂Σ 

Αὐϊβίοί. Ῥοοί. ο. 17 Ρ. 1468 ἃ 36: ἐπετιμᾶτο Καρκίνῳ" ὃ γὰρ ̓ 4μ- 
φιάραος ἐξ ἱεροῦ ἀνήει. ὃ μὴ δρῶντα τὸν ̓ ϑεατὴν ἐλάνϑανεν. ἐπὶ δὲ 
τῆς σκηνῆς ἐξέπεσε δυσχερανάντων τοῦτο τῶν ϑεατῶν. 

ἈΧΙΛΛΑΙῸΣ 

1 
βαϑεῖαν εἰς αὐλῶνα περίδρομον στρατοῦ 

ΑΕ. Υ Ρ. 189 Ὁ : καλοῦσι δ᾽ ἀρσενικῶς τοὺς αὐλῶνας --- οἵ κατα- 
λογάδην συγγραφεῖς. οἵ δὲ ποιηταὶ ϑηλυκῶς. Καρκένος μὲν ̓ Δχιλλεῖ 
“βαϑεῖαν --- στρατοῦ". 

ΘΥΒΣ ΤΗΣ ν. ΑΞΦΡΟΠΗ 
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ΜΗΔΕΙΑ 

Αὐϊδβίοί. ἈΠιθί. 3, 38 Ρ. 1400 "9: ἄλλος τόπος τὸ ἐκ τῶν ἁμαρτη- 
ϑέντων κατηγορεῖν ἢ ἀπολογεῖσϑαι.. οἷον ἐν τῇ Καρκίνου Μηδείᾳ οἱ μὲν 
κατηγοροῦσιν ὅτι τοὺς παῖδας ἀπέκτεινεν, οὐ φαίνεσϑαι γοῦν αὐτούς 
ἥμαρτε γὰρ ἡ Μήδεια περὶ τὴν ἀποστολὴν τῶν παίδων" ἡ δ᾽ ἀπολο- 
γεῖται ὅτι οὐκ ἂν τοὺς παῖδας. ἀλλὰ τὸν Ἰάσονα ἂν ἀπέκτεινεν" τοῦτο 
γὰρ ἥμαρτεν ἂν μὴ ποιήσασα. εἴπερ καὶ ϑάτερον ἐποίησεν. 

ΟἸΑΨΠΙΓΘΏΣΣ 

Αυὐἱβίοί. Ἐμοί. 8, 16 ρ. 1417 18: ἂν δ᾽ ἢ ἄπιστον » ὑπισχνεῖσϑαί 
τε καὶ αἰτίαν λέγειν εὐθύς. καὶ διατάττειν οἷς βούλονται, οἷον ἡ Ἴο- 
κάστη ἣ Καρκίνου ἐν τῷ Οἰδίποδι ἀεὶ ὑπισχνεῖται πυνϑανομένου τοῦ 
ξητοῦντος τὸν υἷόν. 

ΟΡΈΣΊΤΗΣ 

Ῥμοί. [μ6χΧ. Ρ. 182, 30 οἱ δαϊάδδ: Καρκίνου ποιήματα. “Μένανδρος 
Ψευδηρακλεῖ" πε γσλνο ΤῊ ὁ γὰρ Καρκίνος Ὀρέστην ὑπὸ ᾿Ἵπόλλωνος 
(ἀπὸ ἡλίου δηΐθ ῬοοΡργδθῦπι) ἀναγχαξόμενον δμολογῆσαι ὅτι ἐμητρο- 
χτόνησεν. ἐποίησε δι᾿ αἰνιγμάτων ἀποκρινόμενον. 

ΣΕΜΕΛΗ 

Ἔ 2 

Ω, νύκτες 

ἈΠιε. ΧΗΤ ν. 550 Ἐ, τάδ δι 

9 

ὦ Ζεῦ, τί χρὴ γυναῖκας ἐξειπεῖν κακόν: 
ἀρκοῦν ἂν εἴη, κἂν γυναῖκ᾽ εἴπῃς μόνον. 

ΑἸΠ. ΣΙ ῬΡ. 563 1: Καυροίνος. δ᾽ ὃ τραγικὸς ἐν Σεμέλῃ : ἧς ἀρχή 
«ὦ νύκτες . φησί "ὦ Ζεῦ --- μόνον. 

ΠΥΡΩ 

4 

ἀσκεῖν μὲν ἀρετήν, εὐτυχεῖν δ᾽ αἰτεῖν ϑεούς" 
ἔχων γὰρ ἄμφω ταῦτα μακάριός 8’ ἅμα 
κεκλημένος ζῆν κἀγαϑὸς δυνήσεται. 

ὅἴοΡ. ΕἾἼον. 108, 8: Καρκίνου Τυρεύς. " ἀσκεῖν --- δυνήσεται᾽. 
ν5. 1 αἶτει Β. νϑ8. 2 9 ἅμα] ϑάμα Μ. ν5. ὃ κἀγαϑὸς] τἀγαϑὸς ΑΒ. 
Τὰ Ἰοιπιπαίο τυρεύς 1ἸΌΥ], ατιαμ δι ΒΟ Ἶτη118.) ΟἸΏΠ6Β5 : οαϊθιν Τηρεύς, 
ῬΓΟΡΔΌΙπι5 νἀ οί Τυροῦς. 

ΙΝΟΒΗΤΑΝΥ͂Μ ΕΑΒΥΙΛΗΝΥ͂Μ ΕΝΑΟΜΈΝΊΤΑ 

Ὁ 

λέγουσι “Φήμητρός ποτ᾽ ἄρρητον κόρην 
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Πλούτωνα κρυφίοις ἁρπάσαι βουλεύμασι. 
δῦύναί τε γαίας εἰς μελαμφαεῖς μυχούς" 

πόϑῳ δὲ μητέρ᾽ ἠφανισμένης κόρης 
μαστῆρ᾽ ἐπελϑεῖν πᾶσαν ἐν κύκλῳ χϑόνα' 
καὶ γὴν μὲν Αἰτναίοισι Σικελίας πάγοις 

πυρὸς γέμουσαν δεύμασιν δυσεμβόλοις 
πᾶσαν στενάξαι, πένϑεσιν δὲ παρϑένου 
σίτων ἄμοιρον “]Ιιοτρεφὲς φϑίένειν γένος, 
ὅϑεν ϑεὰς τιμῶσιν ἐς τὰ νῦν ἔτι. 10 

σι 

Ὁ106, 5΄Ίο.5.,δ: Καρπένος μὲν γὰρ ὃ τῶν τραγῳδιῶν ποιητὴς πλεο- 
νάκις ἐν ταῖς Συρακούσαις παρεπιδεδημηκὼς καὶ τὴν. τῶν ἐγχωρίων 
τεϑεαμένος σπουδὴν περὶ τὰς ϑυσίας καὶ πανηγύρεις τῆς τὲ Ζήμητρος 
καὶ Κόρης. ἑαπαι Ἐμ τ πὸ ἐν τοῖς ποιήμασι τούσδε τοὺς στίχους ἡ λέγουσι 
-- τὰ νῦν ἔτι’ Υ5.1 λέγουσι οτα. Α. ν5. 3 Πλούτων ΑΒ. ν5. 4 μη- 
τρὸς Β. νϑ5. δ τὴν νυϊρο, γῆν βουῖρϑὶ. Δἰτναίοις ΑΒ1). Σικελίαν 
ἩΠΙοἀοιηδππι5. γ8. 8 παρϑένους Α]1). ν5. 9 ἄμοιρος διοτροφοὺς 
Εα. ν8. 10 ϑεᾶς Ὁ. 

θ0 

οὐκ οἶνος ἐξέστησε: τὰς γὰρ ἐμφύτους 
ὀρϑῶς παγείσας . . . . - φρένας 
οὐδεὶς ἐπαίρει καιρὸς ἐξαμαρτάνειν. 

Πδύροον. Υ. Καρκίνος Ρ. 106, 10: περὶ δὲ τοῦ τῆς τραγῳδίας στοιη- 

τοῦ τοῦ Ξενοκλέους υἱοῦ “1υσίας ἐν τῷ πρὸς Μνησίμαχόν φησι" συντίϑε- 
ται δὲ τούτοις καὶ “Καρκίνος ὁ ποιητὴς εἰπών “ οὐ κεῖνος --- ἐξαμαρτά- 
νειν. ν8.1 οὐ κεῖνος Πονι. οὐκ οἶνος Ταζϑοῖπβ. ν5. 2 παγείσας φρέ- 
νας ΑΒ, παγείσας μὲν φρένας ἃ]. νϑ8. ὃ καιρὸν ΒΟ. βουθθιά τη βαβρὶ- 
ΘΟΥ: ὀρϑῶς παγείσας ἐξαμαρτάνειν φρένας οὐδεὶς ἐπαίρει (γ6] ἐπαρεῖ) 
καιρός. 

γ 
5 κι κα ᾿Ξ ς ἢ 

οὐδεὶς ἔπαινον ἡδοναῖς ἐκτήσατο. 

σίου. ΕἼοΥ. 239, 31: Καρπένου (ϑ8]. Α, 0] βαργα βου ΠΡ πη γρ. 
Εὐριπίδου. Ὑιμά. Ἐϊριπίδου). “οὐδεὶς τ΄ ἐκτήσατο". ἐκτήσετο ιπά. 

8 

πολλοῖς γὰρ ἀνθρώποισι φάρμακον κακῶν 
σιγή. μάλιστα δ᾽ ἐστὶ σώφρονος τρόπον». 

Θίον. ἘΊον. 88, 1: Καρκίνου. “ πολλοῖς --- τρόπου". ν5. 1 πολλῶν 
τη]. κακῶν] κακὸν ΜΝ. 

9 
,ὕ 9 Φ - » ᾿ξ " Ἁ ἰχ 

χαίρω σ᾽ ὁρῶν φϑονοῦντα. τοῦτ᾽ εἰδὼς ὅτι 
ἕν δρᾷ μόνον δίκαιον ὧν ποιεῖ φϑόνος" 
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λυπεῖ γὰρ αὐτόχρημα ὐρῳ κεκτημένους. 
σίου. ΕἼου. 38, 18: Καρκίνου. “χαίρω --- κεχτημένους᾽. γΒ. 3 

ρα] ἂμ ἀραῦ ἴδιον πρυῖ, δέώκαιον ῬΟΥΒοπτιΒ. ν8. ὃ αὐτὸ τὸ χτῆμα 
10 γῖ, αὐτόχρημα 5010]. 

10 

δειλόν ἐσϑ'᾽ ὁ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον κακόν. 
5.00. ΕἾον. 98, 8: Καρκένου. “ἧ δεινόν ---- κακόν". δεινόν ἸΙὈγῚ, 

δειλόν τοί. Ἐλαν. ῬΊ]ιοθη. 597: εἰσορῶ" δειλὸν δ᾽ ὃ πλοῦτος καὶ 
φιλοψυχον καλον. 

1 

ὦ πολλὰ πλοῦτος δυστυχέστατος κυρῶν, 

ὅμως μέγιστον ξῆλον ἐν ὕρητοί: ἐχρν. 

ϑέθἢ; 10 δ. ο8.,.11Ὲὲ Καρκίνου. “ὦ ---- ἔχει". ν8. ι ὦ ἴῃ ὡς τπξανὶ 
1π5510 410 Κ., ΣΎΝ ἔχεις ν8. 3 οἱ. ΜοίμοἸκῖπι8. 

12 
ἀλαβή 

ἩΡγοῖι. 1 Ρ. 218: ἀλαβή᾽ λιγνύς. σποδός. Καρπίνος. ὑπὸ δὲ Κυ- 

πρίων μαρίλη. Βογία556 ἀλαβή οοντρίσθμη οχ ἀσβόλη. οὐῖτ5. Ἰο6Ὸ 

ἀβόλη Ἰορίταν ἴῃ ΤΙ πθορποβί. Ρ. 111, 19. 

ΕΗΞΝΘ ΘΟ ἊΙΡ 

ΑΙΑΣ 

Αὐἱβίοι, Π]οι. 2, 28 Ρ. 1899 "98: καὶ τὸ ἕκ τοῦ  Ἄἴαντος τοῦ Θεο- 
δέκτου. ὅτι δ᾽ μμέδης προξίλετο Ὀδυσσέα οὐ τιμῶν. ἀλλ᾽ ἵνα ἥττων 
ῃ ὃ ἀκολουθῶν. 1014. Ρ. 1400 ἃ 57: οἷον ἐν τῷ Ἄἴαντι τῷ Θεοδέχτου 

Ὀδυσσεὺς λέγει πρὸς τὸν Αἴαντα." «διότι ἀνδρειότερος ὧν τοῦ 4ἴαντος 
οὐ δοχεῖ. Ἡΐϊπο ραίοῦ ὅπλων κρίσιν ἀγδιηδί!β ἔπ|556. ΔΡρι θη ἔπιμη. 

ΑΛΚΜΕΩΝ 

Ί 

σαφὴς μὲν ἐν βροτοῖσιν ὑμνεῖται λόγος, 
ὡς οὐδὲν ἔστιν ἀϑλιώτερον φυτὸν 
γυναικός. 

ῬόνΡΙγν. ἴῃ Ἐλι50}. Ῥ. ἘΣ, Ῥ. 466 Ὁ: τοῦ δὲ Εὐριπίδου εἰπόντος 
“ γυναῖχές ἐσμεν ἀϑλιώτατον φυτόν’ ᾽ Θεοδέκτης (Θεόδεχτος ΟΠ ) ἐν 
"Αλχμαίωνι φησί ᾿ σαφὴς --- γυναικός". 

2 

Αλφ, μητέρα δὲ τὴν σὴν οὔτις ἐστύγει βροτῶν ; 
ΑΛΚ.. .. ἀλλὰ διαλαβόντα χρὴ σκοπεῖν. 
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ΑλφΦ. πῶς; 
ΔλΚ. τὴν μὲν ϑανεῖν ἔχριναν, ἐμὲ δὲ μὴ κτανεῖν. 

Αὐιϑίοί. Ἰλποῖ, ἃ ἢ, 38 Ρ. 1397 "» ἃ: δεῖ σκοπεῖν χωρὶς εἰ ἄξιος ὃ πα- 

ϑὼν παϑεῖν καὶ ὃ ποιήσας ποιῆσαι. εἶτα χρῆσϑαι ὁποτέρως ἁρμόττει 

ἐνίοτε γὰρ διαφωνεῖ τὸ τοιοῦτον καὶ οὐδὲν κωλύει. ὥσπερ ἐν τῷ ̓ 4λκ- 

μαίωνι (ἀλκμέονι 45) τῷ Θεοδέκτου “ἡ μητέρα --- βροτῶν; 5 (νυ 5. 1) φησὶ 

δ᾽ ἀποκρινόμενος, «ἀλλὰ --- σκοπεῖν" (5. 4). ἐρομένης δὲ τῆς ᾽Ἄλφε- 

σιβοίας ᾿ πῶς; ὑπολαβών φησι “τὴν μὲν --- κτανεῖν (ν8. 4). Οὐ. 

ὅ6}10]. ἢ. 1. 0]. 48 Ὁ 30 οἱ 34. ῬΘΥβομδγιμη ἢ οὐδ δ α141. ν5. 3 ἅπαν- 

τὲς ΒΡΡΙ ον σι. διαλαβόντα χρὴ 4“. διαλαβόντας οοἰου]. 

ΕΛΕΝΗ 

Ηδῃὸ ἐἈθα]αιὰ ΝΥ ΘΙ ο κὸν ἀρ 'ΓΡαρ.. Ρ. 1074 ΤΟΒΡΙΟΙ Β ΒΡ Ἰοαύθιν ἃ} 
Αὐϊβίοι. ΤλΠοῦ. 2, 236 Ρ. 140] Ὁ. 85: ζλλὸς παρὰ τὴν ἔλλειψιν τοῦ πότε 
καὶ πῶς. οἷον ὅτι δικαίως ᾿Αλέξανδρος ἔλαβε τὴν Ἑλένην" αἵρεσις γὰρ 
αὐτῇ ἐδόϑη παρὰ τοῦ πατρύς" οὐ γὰρ ἀεὶ ἴσως. ἀλλὰ τὸ πρῶτον" καὶ 
γὰρ ὃ πατὴρ μέχρι τούτου κύριος. 

δ᾽ 

ϑείων δ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοῖν ἔκγονον ῥιξωμάτων 
τίς ἂν προσειπεῖν ἀξιώσειεν λάτριν: 

Αὐϊδβίοι. ῬΟΙ. 1, 6 Ρ. 1355 ἃ 87: τοὺς δὲ βαρβάρους οἴκοι μόνον 
(δε. εὐγενεῖς γομίξουσιν). ὡς ὄν τι τὸ μὲν ἁπλῶς εὐγενὲς καὶ ἐλεύϑε- 
ρον. τὸ δ᾽ οὐχ ἁπλῶς" ὥσπερ ἡ Θεοδέχτου Ἑλένη φησί " ϑεῖον --- λά- 
τριν;" νβ. 1 ἔκγονον] ἐκγόνοι οἱ ἐκ γόνοιν 8]. 

Δ 1 ΤΣ, 

Αὐϊρίοί. Ρορί. ὁ. 18 Ὁ. 1456 Ὀ 39: ἐν τῷ “υγκεῖ (λυκει, ΒοΚΚοΥ οο- 
41665) τῷ Θεοδέκτου “δέσις μὲν τά τὲ πρυπεπραγμένα καὶ ἡ τοῦ παιδίου 
λῆψις. λύσις δ᾽ ἡ ἀπὸ τῆς αἰτιάσεως τοῦ ϑανάτου μέχρι τοῦ τέλους. 
οἔ. ὁ. 11 Ρ. 1452 ἃ ΠῚ περι ἐν τῷ “1υγκεῖ (ἐν τῷ μιμεῖσϑαι ΝαῚ ὃ μὲν 
ἀγόμενος ὡς ἀποϑανούμενος. ὁ δὲ Δαναὸς ἀκολουϑῶν (ἀκ. οπηι. 428., 
8 ἀκολούϑως 9) ὡς ἀποχτενῶν" τὸν μὲν συνέβη ἐκ τῶν πεπραγμένων 
ἀποϑανεῖν. τὸν δὲ σωϑῆναι. Ἠΐπο ἀτρτηπθηξατη ἀγα δεϊβ. 5τιτη πη ἃ Ἰτὴ 
ἄθϑον Ἰδυνέ ὀοηδίτιβ οδὲ Οἀοῦν. ΜΈΆΠΟΣ αταθοοσυιπὴ ἀὁ Τυυποθὶβ ἔθ] 85 
γϑίογθηβ, (ἀοϊηρ,. 1887 Ρ. 11. 

ΜΑΥΎΣΩΛΟΣ 

“ (ΘὍΠ1π|5. Ν. Α. 10. 18, 7: δαϊαί πιησ χμοχιιο Τηροσοοίί ἱγασοραϊα 
χιιαθ Ἰη δον αιιδοίμδ, ἴθ χα θηι ἡιαρῖβ χιαάηι ἴῃ ργόδα μίαξιιῖ586 
Ἡγσίηιιδ ἐμ δασθηιρ 5 γ [Ὁ]. 

ΘΙΔΤΤΟΥΣ 

4 

εἰσὶ κασίγνηται διτταί. ὧν ἡ μία τίχτει 
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τὴν ἑτέραν, αὐτὴ δὲ τεκοῦσ᾽ ὑπὸ τῆσδε τεχνοῦται. 
Αὔι. Χ Ρ. 451 Ε' δ!]αἴο ῬΙΘοάθοί. ἔν, 18 πᾶος «441: κὰν τῷ Οἰ- 

δίποδι δὲ τῇ τραγῳδίᾳ τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν εἴρηκεν αἰνιττόμενος 
“εἰσὶ ---- τεκνοῦυται΄. Ἰαπάριῃ Ἰούαπ οἴη. Ὁ. οἱ ἴδ}. ἢ. δήγί ΤΥγ- 
Ροι ἴῃ Ποτέ. τς 8 Ρ. 784. ν58. 1 ὧν] τῶν τηλ]ΐπι. 

ΟΡ ΣΟΤΈΕΣ 

Ὁ 
Ν ΄ 3 ᾿ρὰ ω ,’ ͵ 
δίκαιον ἐστιν. ἡ τις αν εὐβρός. πόσιν 

Αὐϊβίοι. Ποῖ. 2 2, 34. Ρ. 140] ἃ 86: τὸ ἐν τῷ Ὀρέστῃ τοῦ Θεοδέκτου" 
ἐχ διαιρέσεως γάρ ἐστιν. “ἡ δίκαιόν ἘΞ πρύδὲν.᾽ ᾿ἀποϑνήσκειν ταύτην. καὶ 
τῷ πατρί γὲ τιμωρεῖν τὸν υἷόν: οὐκοῦν καὶ ταῦτα πέπρακται" συντε- 
ϑέντα γὰρ ἴσως οὐχέτι δίκαιον. 

ΔΗ ΟΣ 

Αὐ]ϑίοι. Ῥοοϑί. ὁ. 16 Ρ. 1455 ἃ9: τετάρτη δὲ (50. ἀναγνώρισις) ἡ 
ἐκ συλλογισμοῦ. οἷον - ἐν τῷ τοῦ Θεοδέκτου Τυδεῖ. ὅτι ἐλϑὼν ὡς 
εὑρήσων υἱὸν αὐτὸς ἀπόλλυται. 

ΦΙΕΝ ΘΕ Η ΤΉΣΣ 

Αὐἱβίοί. ἘΠῚ, ΝΊο. 7, 8 Ρ. 1180 Ὁ 9: οὐ γὰρ εἴ τις ἰσχυρῶν καὶ 
ὑπερβαλλουσῶν ἡδονῶν ἡττᾶται ἢ λυπῶν. ; ϑαυμαστόν. ἀλλὰ συγγνω- 
μονικόν. εἰ ἀντιτείνων, ὥσπερ ὃ Θεοδέκτου Φιλοκτήτης ὑπὸ τοῦ ἔχεως 
πεπληγμένος. Ὁ] 5680. ἴῃ Απροά. Ῥαυβ. ν0]. 1 Ρ. 248, 1ὅ: Θεοδέ- 
χτῆς τραγικὸς ἦν. καὶ παράγει τὴν χεῖρα δεδηγμένον τὸν Φιλοκτήτην 

ὑπὸ ὄφεως" καὶ μέχρι μὲν πολλοῦ ἀντέτεινε πρὸς τὰς λύπας καὶ τοὺς 
πόνους. ὕστερον δὲ ἡττήϑη καὶ ἐβόα " κόψατε τὴν ἐμὴν χεῖρα". 

ΙΝΟΒΕΤΆΑΒΥΜ ΒΑΒΥΠΑΝΥ͂Μ ΒΒΑΟΜΈΕΝΤΑ 

0 

γραφῆς ὁ πρῶτος ἦν μαλακόφϑαλμος κύκλος" 
ἔπειτα δισσοὶ κανόνες ἰσόμετροι πάνυ, 
τούτους δὲ πλάγιος διὰ μέσου συνδεῖ κανῶν, 
τρίτον δ᾽ ἑλικτῷ βοστρύχῳ προσεμφεθές. 
ἔπειτα τριόδους πλάγιος ὡς ἐφαίνετο, ῦ 
πέμπται δ᾽ ἄνωϑεν ἰσόμετροι ῥάβδοι δύο, 

"αὗται δὲ συντείνουσιν εἰς βάσιν μίαν" ὶ 

ἕχτον δ᾽ ὅπερ καὶ πρόσϑεν εἶφ᾽., ὁ βόστρυχος. 

ΛΑἤι. ΧΟ Ρ. 404 Τ: καὶ Θεοδέκτης δ᾽ Φασηλίτης ἀγροικόν τινὰ 

ἀγράμματον παράγει καὶ τοῦτον τὸ τοῦ Θησέως ὄνομα διασημαίνοντα. 

“γραφῆς -ς- βόστρυχος’. γ5.1 μαλακόφϑαλμος οοΥγιρίτη, καλόφϑαλ- 

μος οἷ. ϑ'οα] ρον, μεσόφϑαλμος ὙΝ οἹοΙςον. ν5. 2 δύο οἵ ΤΠ], δισσοὶ 

δ ]οῖκ. νβ. ὃ διαμέτρου ΑὉ, διὰ μέτρου ΒΒ, διὰ μέσου ὌΨΙ, γ8. 4 
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ς Ο. προσεμφερής ΑΟ΄. νβ. ὃ ὥστ᾽ ΑΒΡ, ὡς Ο. ν5. 8 εἶφ᾽ ὁ Ο, 
π᾿ ὁ ΑΒ]. ἐουίαββο πρόσϑ᾽ ἔφην. ὁ βόστρυχος. 

ἡ 

ἀπὸ τῶν ϑεῶν ἀρχὴν δὲ ποιεῖσϑαι πρέπον. 
510}. ἘΠ]. 1.2.1 Ρ. 34: Θεοδέχτου. " ἀπὸ ---- πρέπον". ἀρχήν γεὶ 

ἀρχὴν δὲ Α. 
δ 

ὅστις δὲ ϑνητῶν μέμφεται τὰ ϑεῖ᾽ ὅτι 
οὐκ εὐϑὺς ἀλλὰ τῷ χρόνῳ μετέρχεται 
τοὺς μὴ δικαίους. πφόφασιν εἰσακουσάτω. 

εἰ μὲν γὰρ αὐτίκ᾽ ἧσαν αἵ τιμωρίαι. 
πολλοὶ διὰ φόβον κοὺ δι᾿ εὐσεβῆ τρόπον 
ϑεοὺς ἂν ηὖξον: νῦν δὲ τῆς τιμωρίας 
ἄπωϑεν οὔσης τῇ φύσει χρῶνται βροτοί. 
ὅταν δὲ φωραϑῶσιν ὀφϑέντες κακοί, 
τίνουσι ποινὰς ὑστέροισιν ἐν δρύαομό. 

ΚΟ. 0]. 1, 8, 22 ». 116: ᾿Θεοδέχτου. “ὅστις δὲ --- ἐν χρόνοις". 
ν8. 4 γὰρ αὐτίχ᾽ .λ γὰρ παρ᾽ αὐτίκ᾽ Α, δ παραυτίκ᾽ ὃ σαν σα]ρῸ, 
ἧσαν φταοία]ϊ. νβ8. ὃ χοὺ δι καὶ οὐχ νπ 6 ηὔξαντο ΝΑ, ηὖξον 
ΜΙοϊποκίαβ. νβ. 7 ἄποϑεν ΝΑ. 

Όι 

5 

ἀλλ᾽ ὦ τάλαν Θυέστα. καρτέρει δάκνων 
ὀργῆς χαλινόν: παρακελεύομαι δὲ σοὶ 
τεϑηγμένῳ νῦν" ἀλλ᾽ ὁ μυρίος χρόνος 

τὰ πάντ᾽ ἀμαυροῖ χὑπὸ χεῖρα λαμβάνει. 

Κσἴο". ἘΠ]. 1, 8, 6 Ρ. 336: Θεοδέκτου. " ἀλλ᾽ ὦ ---- λαμβάνει". νϑ5. 
1 δαϑανὼν Υ, δαθανὸν Α, δάκνων τοίϊα. ν5. 2 δέ σοι σνα]ρῸ. γ8. ὃ 
τεϑηγμένον. σὺν δἀοθαῖαν, τεϑειγμένον ἐν Α, τεϑηγμένῳ νῦν ΒΟΥΙΡΕΙ. 
ἄλλοις μυρίοις χρόνοις “Ν ἀλλ᾽ ὃ μυρίος χρόνος ΒΟΥΡ5Ι, δὲ χρόνος 

ἴα Πα κοι τι. οοχγοχῖί. ΟὈμΙθοουιξ οχ πὸ Ἰοοο ΤΥ οβίθῃ {τἃ- 
ϑοράϊδηι ἃ ᾿ΓΠιθοαάροία βουιρίδμι ἔπ|1556. 

10 

ὦ καλλιφεγγῆ λαμπάδ᾽ εἱλίσσων φλογὸς 
ἥλιε, ποϑεινὸν πᾶσιν ἀνθρώποις σέλας. 
εἶδές τιν᾽ ἄλλον πώποτ᾽ εἰς οὕτω μέγαν 
ἐλϑόντ᾽ ἀγῶνα καὶ δυσέκφευκτον χρίσιν; 

ὅπου κατηγορεῖ μὲν ἐν λόγοισί μου 
γυνή. πρὸς ὃν δ᾽ εἴρηκε, τυγχάνει πόσις. 
κρατοῦσι δ᾽ οἵπερ καὶ κατηγοροῦσί μου. 

σι 

ΤΗΛα. ΘΠΆΞΚΟ. ἘΠΆΑΘΟΜΕΝΤΑ. 40 
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5.10}. ΕἾἼον. 10, 8: Θεοδέκτου. “ ὦ καλλιφεγγὴ ---μου’ . γ5. 8 εἶδές 
τιν] οἶδας τινα Α. ν8. ὅ ἐν λόγοις σίμου Μ. ν5. 6 δ᾽ οι. Μ. 

11 

πολλὰ δεῖ 
μοχϑεῖν τὸν ἥξοντ᾽ εἰς ἔπαινον εὐκλεῶς" 
ῥαϑυμία δὲ τὴν παραυτίχ᾽ ἡδονὴν 
λαβοῦσα λύπας τῷ χρόνῳ τίκτειν φιλεῖ. 

Κ΄το. ΕἼοΥ. 29, 838: Θἐοσέῤυοῦ ἐλ θβδ ἢ 4: φιλεῖ 

1: 

ἅπαντ᾽ ἐν ἀνθρώποισι γηράσχειν ἔφυ 
[καὶ πρὸς τελευτὴν ἔρχεται τὰ τοῦ χρόνου] 

πλὴν ὡς ἔοικε τῆς ἀναιδείας μόνον" 
αὕτη δ᾽ ὅσῳπερ αὔξεται ϑνητῶν γένος, 
τοσῷδε μείζων γίγνεται καϑ' ἡμέραν. ὥ 

5.10}. ΕἼον. 32, 6: Θεοδέκτου. "ἅπαντ᾽ --- ἡμέραν". ν5. 3 τὴν] 
τὰ γιμά. (αι. ἴ1ὸ γΟΥΒτ15. [ΠΟΥ ΠῚ οὐ Μ. νϑυβιιβ 5Ρ ΣΙ 5 νἸἀ θίτ.. 
ν5. ὃ μόνης οἱ. Μοίπο]ειια. ν5. 4 γένος] γένει (1. 6. γένη) Αὐδβοηΐτιβ 
Ρ- 808, 15. 

19 
Ω Ἁ “; ᾽ 2 Ω , 

οταν γὰρ ἄλοχον εἰς δομοὺυς ἄγῃ πόσις, 
2 ς : δ ΄ ΄ 

οὐχ ὡς δοκεῖ γυναῖκα λαμβάνει μόνον, 
Ε » Α “ςο ΜΞ 3 ,ὔ λ ὁμοῦ δὲ τῇδ ἔτ᾽ εἰσκομίζεται λαβὼν 

2 “ "» ᾿ Ἵν τ ᾿ 
καὶ δαίμον᾽ ἤτοι χρηστὸν ἡ τοὐναντίον. 

Θ00}0. ΕἾον. 69, 1: Θεοδέκτου. “ὅταν --- τοὐναντίον᾽. γ5 ὃ τὴδέ 
τ᾿ εἰσκ. 110γὶ, τῇδ᾽ ἐπεισκ. Τὰ οοθβῖτι5, τὰ] τῇδ᾽ ἔτ᾽ εἰσκ. νἱάδίιν ἢ 
σοῦ. (ὑομἶοθο ρορθίδο ἀπθιίαη5. Ἰοσιτη {11 ΜΟΙ οἸκῖι5. νο]. 4 ρΡ. 
6091. (ὑονίθ πὰρ ΒΤ οι5 ΒΊΟΥ. 68, 20 ΠΠοοἀδοίαο {Ἰρα1, παρα - 

πλήσιον πρᾶγμ᾽ ἐστὶ γῆρας καὶ γάμος κτξ.. ἴιτο ΜΟΙΠοΙκῖτ5 οοϊποδᾶϊαδ 
ντ τον. 

14 

γονέων τὰ τέκνα σώζουσιν αἴ συμβουλίαι. 

το}. Τ]ον, 88, 8: Θεοδέχτου. “γονέων --- συμβουλίαι". 

10 
7 Ν Ἀ ἕω »] 3 ,ὔ » 

ἐγὼ μὲν οὔποτ᾽ εὐγένειαν ἤνεσα 
3 

τὴν προστάταισι χρωμένην ἀναξίοις. 
510}". 1Ἴον. 86, ὁ: Θεοδέκτου. " ἐγὼ --- ἀναξίοις. ν5. 2 ἀναξίως 

Αὐβδθηῖ8 Ρ. 376. 320. 

10 
5 ς Ν 

πολυσπερὴς μέν, ὦ γέρον, καϑ' πλλάδα 
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φήμη πλανᾶται καὶ διέγνωσται πάλαι. 
τὸ μὴ βεβαίους τὰς βροτῶν εἷναι τύχας. 

1010. Του. 108, 35: Θεοδέκτου. “ πολυσπερὴς --- τύχας". να.} 
πολύς περ εἰ Μ, πολυσπερεῖ ΑΥΤμά, Νοββ., φποά ΓουνῚ ροίοβί, δὶ νβ. 
2 φήμη πλανῆτις ΘΟΥΡΟΧΟΥΊΒ. ΨΗ, 8 ἉΠΟνῚ ΟἸοιποην ΑἸΟχ. Βιτόπι: ΥΙ 
ν. Τ45: ὁ τραγικὸς ὁμοίως Θεοδέκτης γράφει “τὸ μὴ - τύχας. 

7 
ξ 3 ’ Ὁ“ Ἂ » 

ἧς ἀγχιτέρμων ἡλίος διφρηλατῶν 

σκοτεινὸν ἄνϑος ἐξέχρωσε λιγνύος 

εἰς σώματ᾽ ἀνδρῶν καὶ συνέστρεψεν κόμας 
μορφαῖς ἀναυξήτοισι συντήξας πυρός. 

ὅιπαν. ΧΥ Ρ. 695: (Ομ οβῖον 1{π8 ὙἹΓαρ ναι) Θεοδέκτην εἰς αὐτὸν 
τὸν ἥλιον ἀναφέροντα τὸ αἴτιον (ϑο. τοῦ μέλανας εἶναι καὶ οὐλότριχας 
τοὺς Αἰϑίοπας). ὃς φησὶν οὕτως " οἷς --- πυρός ὃ. γ5. 1 οἷς] ἧς ΟΌΡ 
Πῖ. να. 2 Τογί. αἶϑος εἰσέχρωσε Ιορς πὶ εἰσέχρωσε ἀοθοίιν ΜοϊποἸκῖο. 

[8. ὃ συνέστρεψε Οἴπιο, συνέτριψε 8)». νβ5. 4. μορφαῖς] φοραῖς οἷ. Τ,ο- 
θϑοκῖια. ὁρμαῖς Μοϊποκέῃϑ. 

15 

τίς φύσις οὔϑ᾽ ὅσα γαῖα φέρει τροφὸς οὐδ᾽ ὅσα πόντος 
οὔτε βροτοῖσιν ἔχει γυίων αὔξησιν ὁμοίαν. 

ἀλλ᾽ ἐν μὲν γενέσει πρωτοσπόρῳ ἐστὶ μεγίστη. 
ἐν δὲ μέσαις ἀχμαῖς μικρά, γήρα δὲ πρὸς αὐτῷ 
μορφῇ καὶ μεγέϑει μείζων πάλιν ἐστὶν ἁπάντων; ὃ 

Αἴ. ΧΡ. 4521 Ε: Θεοδέχτην δὲ τὸν Φασηλίτην φησὶν Ἕρμιππος 
--- ἱκανώτατον γεγονέναι ἀνευρεῖν τὸν προβληϑέντα γρῖφον χαὶ αὐτὸν 
προβαλεῖν ἑτέροις ἐπιδεξίως" οἷον τὸν περὶ σχιᾶς. ἔφη γὰρ εἶναί τινὰ 
φύσιν ἣ περὶ τὴν γένεσιν πδὶ φϑίσιν ἐστὶ τὴν ἀν ΙΝ δὲ τὴν ἀχμὴν 

ἐλαχίστη. λέγει δ᾽ οὕτως “τῆς ---- ἁπάντων’ 1 τῆς φύσεως 110], 
τίς φύσις Ῥοΐβοι. οὔὔϑ'᾽ ὅσα (ρτο οὐδ᾽ ὁσαὶ Β. γ8. ὃ μεῖζον Α. Ναϊη 
ο {τᾶροραάϊα ἢ] νουβιι8 ἀουῖν δὶ βιηί, ἀπ α}1 ροίοβί. 

ΘΟ ΘΕΈ ΝΕ ΝΥΝ ΒΕ 

ΠΊορΘηΪ5 ΘΙΠΟΡΘΙΗ515 ἰθβίθ Π)}1ορ. 1.. 6, 80 ἱταροθάϊαθ ἔθυθ θην 
βορίϑιηῃ : Ἑλένη. Θυέστης. Ἡρακλῆς. ἀμ ζεύς. ΓΕΡᾺ Χρύσιππος. 
Οἰδίπους. πὰ ἰταροθάϊαβ 4111 ῬΊΠ]ΠΙδοο Αοριηθίδο { ΚΩ͂Ν (ργτδο- 
ἴον Ἰῖορ.. 1.. οἵ, Ταϊταπ. Ρ. 186 Ο Ρ. 310 Ὁ Ρ. 312 ΑΚ, ἅ1Π| Ῥ ἈΒ: ΠΟ ΠΕ 
ὁπ! 41 ΠΤ Τ,. 6. 73). ̓παβάοιη ππιμα] πᾶτη ἴῃ 5θθηα ΧὨ  α5. 6550 
ΟΧ Ἰρϑάσπηι ᾿πάο]ο, {8115 4 Πι|Π|απὸ οὐ ΟἸοιπθηίο ΑἸοχ. ἀθβουι δέν. 
τοῖο ΘοποΪ 510 ΜΟΙ ποῖ Εχονο. ἴῃ Αἰ. 1 Ρ. 46 584ᾳᾷᾳ. ΕΔοΠΠ]6 ἃρ- 

40 Ἐ 
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ραγτοὶ Τιοόροόπθηι ταϊθἔθῃ. Ἀ]105.,). 5100] ἰναρ Θὰ ΒΟΥ οΥθηΐ, ΠΟΙ 

ἴδ Ροθία5 ΘΡ 1586. αἸ8ΠῚ ῬΒΠ]ΟΒΟΡΟΒ,, απἰ ρ]δοϊία 5πᾶ Ἀ ΥΡΊΩΝ 46- 

ὀδηΐαία ὀχροποτθαΐ οὐ τῇ πἰνδιηαιθ ραγίθπι ἀἰσδρυίαμο ΘΟΠ ΠΥ 16 
οἰπἀουθηΐ. Οθέθγαμη ἅπ05 ὙΘΙΒΊΒ Ῥ]αίαγομο δποίογο ἄθ Αμπεβίμθηθ 
αἰχτῦ ΊΟΡ ΘΗ 68, ὅς μὲ ῥάκη τ᾿ ἤμπισχε κτξ.. ἃὉ ΔΙ ποτ ρορία 46- 

ΡΓΟΙΙΡ51586 νἰἀοίαν (νυ. δάρβρ. ἔν". 895). 

ἩΡΆΤΕ ΛΈΣ 

Του α]]ΠἸδμτι5 ΑΡΟΪ]ορ,. ὁ. 14: 864] οἰ Π]οροΉ 65 πθδοῖο ψμϊα τη ΠΘΡΟι- 
ἴοηι “αἰ. οἱ Ποηιαηιβ ομηῖσι5 ΚαΥΓΟ {γΘΟοηίο5 ΙΟυθ8, δῖυθ {ρίογ 65. εἰ- 
ἐθηάμηι, 516 σαριίδϑι5 Ἰμιγο(ἰ μοί. 

ΘΥΒ ΣΤΉΝ 

Πῖορ.. Π. 6, 78: (Π1ορ θη 68 ΑἸ ΠΟΡΘΏΒΙ5. αἸχη) μηδ᾽ ἀνόσιον εἶναι τὸ 
καὶ τῶν ἀνϑρωπείων κρεῶν. ἄἅψασϑαι. ὡς δῆλον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων 
ἐθῶν" καὶ τῷ ὀρϑῷ λόγῳ πάντα ἐν πᾶσι καὶ διὰ πάντων εἶναι λέγων" 
καὶ γὰρ ἐν τῷ ̓ ἄρτῳ κρέας εἶναι καὶ ἐν τῷ λαχάνῳ ἄρτον. καὶ τῶν σω- 
μάτων τῶν λοιπῶν ἐν πᾶσι διά τινῶν ἀδήλων. πόρων καὶ ὄγκων, εἰσκρι- 
νομένων καὶ συνατμιξομένων . ὡς δῆλον ἐν τῷ Θυέστῃ ποιεῖ. ΓᾺ γε αὐὖ- 
τοὺ αἴ τραγῳδίαι καὶ μὴ Φιλίσκου τοῦ Αἰγινήτου ἐχείνου γνωρίμου 
Πασιφῶντος τοῦ “ουκιανοῦ («Πουσιάτου οἷ. Ἰύοορον ΡΈΠ]Ο]. ὃ Ρ. 62) 
ὃν φησὶ Φαβωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορίᾳ μετὰ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ συγ- 
γράψαι. ῬΠΘΟΡΠΗ. 84 Αὐυἰο]. 8, 4 Ρ. 282: ἀϑεωτέρα τις φωνὴ εὑρί- 
σκεται, ἢ τοῦ “Διογένους ΠΕ χόνήκθδε. τὰ τέκνα τοὺς ξαυτῶν γονεῖς ϑυ- 
σίαν ἄγειν καὶ τούτους κατεσϑίειν. 

ΙΝΟΕΒΕΤΑΒΥ͂Μ ΒΑΒΥΠΛΑΒΥ͂Μ ΕΝΑΟΜΈΝΤΑ 

1 

οὗ τῆς ἀνάνδρου καὶ διεσκατωμένης 
τρυφῆς ὑφ᾽ ἡδοναῖσι σαχϑέντες κέαρ 
πονεῖν ϑέλοντες οὐδὲ βαιά 

(ΟἸοηθη5. ΑἸοχ. ΘΙ ΡΌΠῚ. 1} Ρ. 492: τί γὰρ ἕτερον ἡ τρυφὴ ἢ 
φιλήδονος λιχνεία καὶ πλεονασμὸς περίεργος πρὸς ἡ δυπάϑειαν ἀ ἄνξι- 
μένων ; ἐμφαντικῶς ὃ “Πιογένης ἔν τινι τραγῳδίᾳ γράφει οἵ τὴς 
-- βαιά᾽. καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις ὅσα αἰσχρῶς “μὲν εἴρηται, ἐπαξίως δὲ τῶν 
φιληδόνων. ν5.1 διεσκαπωμένης ἃ]. ν5. 3 ὑφ᾽ ἡδοναῖσιν ἀχϑέντες ἀμῖο 
Μοιποἰκι πη). 

2 

ϑέλω τύχης σταλαγμὸν ἢ φρενῶν πίϑον. 

ἀν Π ΘΟ ἀοΥιβ γνίαδς, ἸρΊβ.. Ι7 ἴῃ Δοιοθ5. οἱ ΜαῚν. νΟ]. δ». ὯὮὦ: 
Διογένη τὸν κύνα ϑαυμάσομαι σταλαγμὸν τύχης μᾶλλον 1) μῶν φρε- 
νῶν προτιμήσαντα. Τρϑῖ ΨΟΥΒΊ 5116. ἈΠ ΟΓΟΥ 5 ποτἶη 6 τα} αἰ 6- 
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γαπέ, οἵς ΟὐδιπὰΣ αὐ ατορ, Νὰ. ἴῃ Μαῖὶ ΚΡ ]᾽191], Ἰλοιῃ, νο]. 2. ν. 288 
ΟΒοδχον. ἐὰν Τμθοᾶ. Ρ. ὃ, ἃ Δποοά. Οχοι. νο]. 1 Ρ. 189, 6 ίγιι. Μ. 
Ρ- Ἐ15, 80 [ὑγιι. πὰ, ρ. 383, 6. Οὐνρ. [δοὺς ὅ868, νουθα ρυμα ϑέλω 
τύχης μεὐρυμόνμα ᾿αθοῖ Ἰατιβί. 11. γ»». 651, 38. Τπρυ νη 8 νῖάο Οτορον. 

Νά, ν0].3 γ. 156 Α: ἔφησέ τίς που τῶν φιλοχρύσων τάδε ᾿ ϑέλω τύχης 
φέσλον κὸν ἢ φρενῶν πίϑον᾽ πρὸς ὅν τεῷ ἀντέφησε τῶν φιλοφρόνων 
« βανὶς φρενῶν μοι μᾶλλον 1) βυϑὸς τύχης". Τογίαβδο. οὔϊδηη ΑἸον Πΐο 
γΟΥϑι5 ΠΟΘ ΘΙ Ἶ5. οϑί. 

ΟΒΑΤΕ 

1 

οὐχ εἷς πάτρα μοι πύργος. οὐ μία στέγη, 
πάσης δὲ χέρσου καὶ πόλισμα καὶ δόμος 
ἕτοιμος ἡμῖν ἐνδιαιτᾶσϑαι πάρα. 

1)ῖορ;. Πω. 6, 98: γέγραφε (Οταί65) καὶ τραγῳδίας ὑψηλότατον ([. 
ψιλοτατου ἐχούσας φιλοσοφίας χαραχτῆρα. οἷόν ἐστι κἀκεῖνο " οὐχ εἷς 
-- πάρα". ν5.1 πάτρας δῃίο τοίη. μία] μέα μοι ὁοάοχ Αγαμπά. 

τ 

ὠνείδισάς μοι γῆρας ὡς κακὸν μέγα, 
οὐ μὴ τυχόντι ϑάνατός ἐσϑ᾽ ἡ ζημία. 

οὗ πάντες ἐπιϑυμοῦμεν᾽ ἣν δ᾽ ἔλϑη ποτέ, 

ἀνιώμεϑ'᾽- οὕτως ἐσμὲν ἀχάριστοι φύσει. 

5100. ΕἸον. 116, 9: Κράτητος ἐξ ᾿Δντιφάνους (ἐξ δ εθος Ὑτμα.). 
ν8. 1 γῆρας] τὸ γῆρας οοάοχ Νο55. νβ. 3 ᾧ Π|0υϊ, οὐ οβπου. ϑάνατος 
δ᾽ Α. 8. ὃ ἢν}. ἂν 1001. ϑΌΡΠΙΟς 15 οδύ 4] με ἀοοϑᾶϊε γΘΥβιιθ, τοῦ 
ξὴν γὰρ οὐδεὶς ὡς ὃ γηράσκων ἐρᾷ (ἔν. 63). Τωϑτησηᾶ 5ουἸ θοπ ἀππη 6556 
Κράτητος ἢ ̓Δντιφάνους οἷ. Μοίποῖκπι5 ΗΠβὲ. οὐἱί. Ρ.- 62, ααὶ Απορμᾶ- 
ἢἶ5. 6556. ἸοΟ ΠῚ βαβριοαίαν (ὐοτη. 3 Ρ. 347. 

9 

ὁ γὰρ χρόνος μ᾽ ἔκαμψε, τέχτων μὲν σοφός. 
ἅπαντα δ᾽ ἐργαζόμενος ἀσϑενέστερα. 

Βίου. ΕἾοΥν. 116, 381: Κράτητος. “ὁ γὰρ ---- ἀσϑενέστερα᾽. ν5. 1 
οὐ] μὲν οοάοχ Κο55., μὲ 1η4. --- ΕῪ. 3 οἱ ὃ ἀπθῖξο ππτη 6 ἐγαροθα 15 
Ρουα 5ιηῦ: ὀθίθυὶ οπιβάθῃ ὐδίθεβ νου βα5 ἰδιη οὶ (οἵ, ΒΟΥΡΊΚΙΙ Τγτ. 
Ῥ. 8236 54.) τηδρ1]5 οὐϊδηι ἃ ἐγαροθαάϊα ΔΌΠοΥσοσ νἹ ἀθηΐαν. 
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ΡΨ 

ἈΤῈἘΓΝ ΞΑΞΪΥΡΙΕΚΌΟΣ 

1 

ἔστιν δ᾽ ὅπου μὲν ὁ κάλαμος πέφυχ ὅδε, 
φέτωμ᾽ ἄορνον: οὐξ ἀριστερᾶς δ᾽ ὅδε 
πόρνης ὁ χλεινὸς ναός, ὃν δὴ Παλλίδης 
τεύξας κατέγνω διὰ τὸ πρᾶγμ᾽ αὑτοῦ φυγήν. 
ἐνταῦϑα δὴ τῶν βαρβάρων τινὲς μάγοι Ὁ 
ὁρῶντες αὐτὸν παγχάκως διακείμενον, 
ἔπεισαν ὡς ἄξουσι τὴν ψυχὴν ἄνω 
τὴν Πυϑιονίκης. ἐχμαϑεῖν δέ σου ποϑῶ 
μακρὰν ἀποικῶν κεῖϑεν, ᾿4τϑίέδα χϑόνα 

τίνες τύχαι κατέχουσιν ἢ πράττουσι τί; 10 

Α. ὅτε μὲν ἔφασκον δοῦλον ἐκχτῆσϑαι βίον. 
ἱκανὸν ἐδείπνουν: νῦν δὲ τὸν χέδροπα μόνον 
χαὶ τὸν μάραϑον ἔσϑουσι, πυροὺς δ᾽ οὐ μάλα. 

Β. καὶ μὴν ἀκούω μυριάδας τὸν “Ἴρπαλον 
αὐτοῖσι τῶν “Ἵγῆνος οὐχ ἐλάσσονας 1 

σίτου διαπέμψαι καὶ πολίτην γεγονέναι. 

ψ Γλυκέρας ὁ σῖτος οὗτος ν᾿ ἔστιν δ᾽ ἴσως 

αὐτοῖσιν ὀλέϑρου κοὐχ ἐκαίρρρ ἀρραβῶν. 

Αἰ. Χ]ΙΠ τ. 595 Εἰ: μετὰ δὲ τὴν Πυϑιονίκης τελευτὴν ὁ “Ἴρπαλος 
Γλυκέραν μετεπέμψατο καὶ ταύτην ἑταίραν. ὡς ὃ Θεόπομπος ἱστορεῖ 

φάσκων ἀπειρηπέναι τὸν “Ἅρπαλον μὴ στεφανοῦν ἑαυτόν, εἰ μή τις στε- 
φανώσει καὶ τὴν πόρνην. Ὥπρὶ συνεπιμαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ ὃ τὸν 

.Ἵγῆνα τὸ σατυρικὸν δραμάτιον γεγραφώς . ὅπερ ἐδίδαξε Διονυσίων 
ὄντων ἐπὶ τοῦ Ὑδάσπου τοῦ ποταμοῦ. εἴτε Πύϑων ἣν ὁ Καταναῖος 
ὃ Βυζάντιος. ἢ καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεύς. ἐδιδάχϑη δὲ τὸ δρᾶμα ἤδη φυ- 
γόντος τοῦ ἐπ δῶν ἐπὶ ϑάλατταν καὶ ἀποστάντος. καὶ τῆς μὲν Πυ- 
ϑιονίκης, ὡς τεϑνηπυίας μέμνηται, τῆς δὲ Γλυκέρας ὡς οὔσης παρ᾽ 
αὐτῷ καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις αἰτίας γινομένης τοῦ δωρεὰς λαμβάνειν παρὰ 
τοῦ ““ρπάλου. λέγων ὧδε “ἡ ἔστιν δ᾽ --- τὴν Πυϑιονίκης᾽ (ν 5. 1- 8). 
Παλλίδην δ᾽ ἐνταῦϑα ἐχάλεσε τὸν “Ἵρπαλον᾽ ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς τῷ κυρίῳ 
χαλέσας αὐτόν φησιν ᾿ἐχμαϑεῖν -- ἀρραβών᾽ (νυ 5. 8--18). ἐξ, ΑἸ. 
ΧΤΗ Ρ. 586}: ὁ δὲ γράψας τὸν ̓ Ἵγῆνα τὸ σατυρικὸν δραμάτιον, εἴτε 
Πύϑων ἐστὶν ὁ Καταναῖος ἢ αὐτὸς ὃ βασιλεὺς ᾿4λέξανδρος ὅ), φησί “καὶ 

Ὦ Δ1. ΤΠ ν. 50 Υ: ᾿ἡγῆνα σατυρικόν τι δρᾶμα “ἀμφιβάλλεται εἶτε 
Πύϑων ἐποίησεν ὁ Καταναῖος ἢ Βυζάντιος ἢ καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ᾽4λέ- 
ξανδρος. 
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μὴν -το: ἀρραβών’ (ν5. 14--.ἰ.:8). ν5. 1 564: πέφυκεν ὁ δ᾽ ἐφέτωμα ὔρνον 
Πρυϊ, πέφυχ ὁδὲ 1) ἀονῆϊ5, φάτνωμ᾽ ἄορνον ΤΟΥ 110. ἴῃ ΤΠ ον 5 
ΦΟΤΩΜ αἰϊπὰ υϊ Ἰαίοι, Μοὶποικίαθ Ἰύχογο, ἴῃ Δ. 3. ». 44 ὁομίοῖ 
᾿π Ἰον 1 Ἰοοσ πὰ νοοῖ εἶα ΒΑΡΎ ]ο 5 ΟΠ} 4110} ἀοβουθαί Ταιοΐδηιια 
ΝΘόγοΙη. 0 γοἹ. Ρ. 468. νβ5. ὃ λαὸς ΠΡ], ναύς Οβαα  θολτι5. ΟΧ ΚΡ]. 
τς 7: οὐξ ἀριστερᾶς δ᾽ ὅδεῦ Ήρας ὁ κλεινὸς ναός. Παλλίδης] Φαλλίδης 

. Μοϊποϊκίτιβ. νβ. 4 αὐτοῦ] αὑτοῦ Υ. ν5. 5 δὲ ΡΥ͂],, δὴ Ιἀςο}05. 
γ5. 6 παγχάλως δηΐο Ἰδοοθβίαχη, γΒ. 7 ὑῆρραν δηΐο (ὐἀβαα )ΟΠτ1η]. 
γ5. 8 56. ποϑῶν ἄκραν ἀπ’ οἴκων (ἐποίκων Ῥ} ΠΡῸῚ, ποϑῶ μακρὰν 
ἀποικῶν ΙΔοΟ 5. νϑβ. 10 καλοῦσιν ΠΡυὶ. χατέχουσιν βομνοίρι, ν γ5. 19 
χεδρώπαν (χηδρώπαν ΒΒ) ὠμόν ΑἸ}, χέδροπα μόνον Ῥοτγβοη. οἱ ΙΔ 00}5. 
5. 18 μάραϑων Α΄. νβ. 16 ἐλάττονος Ρ. ὅ86, 001 νβ. 16 παραπέμψαι, 
ν5. 17 ἔσται. ν5. 18 αὐτοῖς. 

ΟΙΒΑΝΝΕΤΥΒ 

Ί 

γεννητόρων ἕκατι κατϑανεῖν καλόν. 

ἴον. ΕἾἼον. 79, ὅ: Κλεαινέτου (αλενε. Α.. “γεννητόρων --- καλόν". 

3 

λύπη γὰρ ὀργή τ᾽ εἰς ἕνα ψυχῆς τόπον 
ἐλϑόντα μανία τοῖς ἔχουσι γίγνεται. 

510}. ΕἾον. 99, 2: Κλεαινέτου. “ἡ λύπη --- γίγνεται". ν5. 3 ἐλϑόντε 
ΟοΡοάιβ. 

ΜΟΒΘΟΗΤΌΟΜ.Ν 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Ἰγδιηα ορὶς 46 νϊἹοίογϊα ῬΑ] διηηἶα: νΘΥΒ 5 ΒῈΡ ΘΥΒΟΓΟ5. 6 ΠΏ ΠῚ 

οΥὐδίϊομθ ρϑύϊοβ. 6556. οἱ. ΜοΙμΚΙα8. 

Ί 

καὶ γὰρ ἐν νάπαις βραχεῖ 
πολὺς σιδήρῳ κείρεται πεύχης κλάδος. 
καὶ βαιὸς ὄχλος μυρίας λόγχης κρατεῖ. 

ὅσ10}. ΕἾον. 51,21: ΠΠοσχίωνος ἔκ Θεμιστοκλέους. “ καὶ γὰρ --- 
κρατεῖ. 

ΤΗΛΕΦΟΣ 

2 

ὦ καὶ ϑεῶν χρατοῦσα καὶ ϑνητῶν μόνη 
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μοῖρ᾽, ὦ λιταῖς ἄτρωτε δυστήνων βροτῶν, 
πάντολμ᾽ ἀνάγκη, στυγνὸν ἣ κατ᾽ αὐχένων 
ἡμῶν ἐρείδεις τῆσδε λατρείας ξυγόν. 

5100. 0]. 1, 4,1 Ρ. 152: ΙΜοσχίωνος Τηλέφου. ἡ ὦ καὶ --- ξυγόν᾽. 
ν8. 1 ϑνητὸν Α. ν8. 3 μοῖρα Ὦρυ, μοῖρ᾽ ὦ τοί. λιταῖς ἄτρωτε 
μοῖρα ΤΔοοῦπ᾽α85. ν8. ὃ πᾶν τὸ ἘΝ ἀνάγκης 1ἰργὶ, πάντολμ᾽ ως, 

Ῥουβοη. ν8. 4 τῆς τε 1101]. τῆσδε ΤΠ Ὠ]ΚΘπι5. ξυγῶν Υ, γῶν Α. 

ΦΈΡΑΙΟΙ 

Ἐχ 1ἰϑζονῖα ΡΠ θυ θουτμη απδιὴ {γ8 610 ΧΘμΟρΙΝ. ΗΘ]]..6,.4..,38. οἱ 
84, ἀγδιηδβ. δύσι θἴαιη ῬΘύϊ 1 6586. οἱ. ΜΘ πο Κιπι5: τν ρου 
80 φρλοίις νογϑασίε ἄδην Ποίμρμγοι 5 Βοργ αν γιῖ58 : εἶἶ6 Αἰ μοηθΉ567 
“πομοη τληι σι δογυογόη εἰοη (ἐοίϑαϊοίοηι σιι ᾿οϑβίαίοη. ῬΥοθΑ Ιου ἰάθη 
ἴπιὸ γϑβοσι ἔν, 4---8, Οὗ 6165 ἴῃ 5[0}0. ΒΊΟΥ. 40, 8 Ρ- 85 οΧίν.: ἡ περὶ 
ταφῆς ἀγωνία ([ἴὰ Θμἶπι ργὸ ἄγνοια Ἰοροηάιμπη), φησὶν ὁ Βίων, πολλὰς 
τραγῳδίας ἐποίησεν. 

9 
Ἁ Ψ Ἁ 

κενὸν ϑανόντος ἀνδρὸς αἰκίζειν σκιάν. 

Θἴο. ΒΊΟΥ. 195, ἃ: ΙΜοσχίωνος ἐκ Φεραιῶν. “ κενὸν ---- σκιάν. 
Ἁ 

καινὸν ΑΜ. 

ΙΝΟΒΒΤΆΑΒΥΜ ΒΑΒΥΙΆΕΥ͂Μ ΒΕΈΛΔΟΜΕΝΤΑ 

4 

ξώντας κολάξειν, οὐ ϑανόντας εὐσεβές. 

5.0}. ΕἾον. 195, 4: ΜὝοσχίωνος. “ ξῶντας --- εὐσεβές". Τιοοιι5. απ 
ἔν. 8 ΟΠ αθϑῖθθο νἹ θέαν. 

Ὁ 
Ἷ ͵ Ὁ Ὅ ᾿ Ἢ ,ὕ "» 

ὁμῶς τὸ γ ὀρϑὸν καὶ δίκαιον οὔποτε 
σιγῇ παρήσω" τὴν γὰρ ἐντεϑραμμένην 
ἀστοῖς ᾿ἀϑάνας τῇ τε Θησέως πόλει 
καλὸν φυλάξαι γνησίως παρρησίαν. 

Κ΄[00. ΕἾον. 18, 14: Μοσχίωνος. “ὅμως ---- παρρησίαν". ν5. 8 ᾽4ϑα- 
νᾶς Μ. ν5. 4 γνησίῳ ΒΒ τη. ργ. οἱ Τυ πο. Τπηροηᾶα 586 ἔν. ὅ-- οἷ. 
ΔΙ οΙ ΠΟ Κι 5. 

; 0 

μόνον σὺ ϑυμοῦ χωρὶς ἔνδεξαι λόγους 
οὖς σοὶ κομίζω: τὸν κλύοντα γὰρ λαβὼν 
ὁ μῦϑος εὔνουν οὐ μάτην λεχϑήσεται. 
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ὅ1ο}0. ΤἼ]οΥ, 46, 14: Μοσχίωνος. “μόνον --- λεχϑήσεται." Τι οι 
οπι. ΑΜ. νϑ5. 3 οὖς σοι] οὖς σὺ μά, οὖς σοὶ βονῖρ5]. 

ἱν 

πρῶτον δ᾽ ἄνειμι καὶ διαπτύξω λόγῳ 
ἀρχὴν βροτείου καὶ κατάστασιν βίου. 

ἣν γάρ ποτ᾽ αἰὼν κεῖνος, ἦν ὁπηνίκα 
ϑηρσὶν διαίτας εἶχον ἐμφερεῖς βροτοί. 
ὀρειγενὴ σπήλαια καὶ δυσηλίους τ 
φάραγγας ἐνναίοντες: οὐδέπω γὰρ ἦν 
οὔτε στεγήρης οἶκος οὔτε λαΐνοις 
εὐρεῖα πύργοις ὠχυρωμένη πόλις. 
οὐ μὴν ἀρότροις ἀγκύλοις ἐτέμνετο 
μέλαινα καρποῦ βῶλος ὀμπνίου τροφός. 10 
οὐδ᾽ ἐργάτης σίδηρος εὐιώτιδος 
ϑάλλοντας οἴνης ὀρχάτους ἐτημέλει. 
ἀλλ᾽ ἦν ἀκύμων κωφεύουσα ῥέουσα γὴ. 
βοραὶ δὲ σαρκοβρῶτες ἀλληλοκτόνους 

παθεῖχον αὐτοῖς δαῖτας" ἣν δ᾽ ὁ μὲν νόμος [ὕ 
ταπεινός, ἡ Ἱ βία δὲ σύνϑφονος δίκῃ. 
ὁ δ᾽ ἀσϑενὴς ἣν τῶν ἀμεινόνων βορα. 
ἐπεὶ δ᾽ ὁ τίκτων πάντα καὶ τρέφων χρόνος 
τὸν ϑνητὸν ἠλλοίωσεν ἔμπαλιν βίώον. 

εἴτ᾽ οὔν μέριμναν τὴν Πφρφομηϑέως σπάσας 20 
εἴτ᾽ οὖν ἀνάγκην, εἴτε τῇ μακρᾷ τριβῃ 
αὐτὴν παρασχὼν τὴν φύσιν διδάσκαλον. 

τόϑ᾽ εὑρέϑη μὲν καρπὸς ἡμέρου τροφῆς 
ΖΔήμητρος ἁγνῆς, εὑρέϑη δὲ Βακχίου 
γλυκεῖα πηγή. γαῖα δ᾽ ἡ πρὶν ἄσπορος Ἅ5 
ἤδη ξυγουλκοῖς βουσὶν ἠροτρεύετο. 

ἄστη δ᾽ ἐπυργώσαντο χαὶ περισχεπεῖς 
ἔτευξαν οἴκους καὶ τὸν ἠγοιωμένον 
εἰς ἥμερον δίαιταν ἤγαγον βίον. 
κἀκ τοῦδε τοὺς ϑανόντας ὥρισεν νόμος 90 
τύμβοις καλύπτειν κἀπιμοιρᾶσϑαι κόνιν. 
νεχρούς τ᾽ ἀϑάπτους μηδ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς ἐᾶν. 
τῆς πρόσϑε ϑοίνης μνημόνευμα δυσσεβές. 

1000. ἘΠ0]. 1, 8, 38 γν. 340: ΜῬοσχίωνος. “ πρῶτον --- δυσσεβές". 
γν5. 4 διαίρας Α. ν5. ὅ δυσαυλίους τηδ]η. ν5. 7 λαγγήνοις ΝΥ ΑῈΣ 
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λαΐνοις Οδῃηΐον. νϑ. 8 ὠχυρωμένους ΜΑΣ ὐνβυθ ἀγκύλοις] δ. χαμ- 
πύλοις Ὁ ν5. 1] εὐγώτιδος Α, “ευιώτιδος ατοίϊι5. νβ. 13 ὀρχάτουσε τη- 
μέλει (τη μέλλει Ν) Αν. ὀρχάτους ἐτημέλει ΔΙ ΠΊΔΒΠΠΒ. ν5. 18 χωφεύ- 
ουσὰ βέουσα) κωφὰ χηρεύουσα Μοιμποίκῖτι5, ΘΡῸ κώφεσιν βούουσα ἴοτι- 
ΕῸ ΤΕΣ ν5. 14 ᾿ἀλληλαυτόνους Α. νϑ8. 16 νηζ ΑΒ, δώνῃ Οδηίου. 
17 τῶν ἀρειόνων τηλ]ϊπι. ν5. 18 ἢ στρέφων 166. γϑ. 20 σπάσας] 

πᾶσαν ΝΑΈΣ. ν5. 38 τόϑ᾽] τόδ᾽ Α. ν8. 326 ἢ πρὶν ἣν Α. ν8. 317 
αὕτη ᾿ἰῦγϊ, ἄστη ὙΥ 655611ηρ’. ν8. 89 τ΄ οἵη. 4. νϑ. 83 πρόσϑεν ΑἸῸ, 
πρώτης ν. 

ον. 

τί κέρδος οὐκέτ᾽ ὄντας αἰκέξειν νεκρούς ; 
τί τὴν ἄναυδον γαῖαν ὑβρίξειν πλέον ; 
ἐπὴν γὰρ ἡ κρίνουσα καὶ τὰς ἡδονὰς 
καὶ τἀνιαρὰ φροῦδος αἴσϑησις φϑαρῇ. 
τὸ σῶμα κωφοῦ τάξιν εἴληφεν πέτρουι ὃ 

500. ΕἼον. 125, 14: Μοσχίωνος. “οὐ κέρδος --- πέτρου.’ γ5. ὃ 
ἐπὰν Ἰἴ0ι1. τὰ ἡδίονα ΑΥ̓τμ., ϑ᾽ ἡδίονα Β, τὰς ηδονὰς Ῥογδοῃ. 

ω 

ἦν ὧρα τρανὸς αἷνος ἀνθρώπων ὅδε, 
ὡς τὸν πέλας μὲν νουϑετεῖν βραχὺς πόνος, 
αὐτὸν δ᾽ ἐνεγκεῖν ὕβριν ἠδικημένον 
πάντων μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις βάρος. 

στο. ΕἼον. 114, 9: ΙΜοσχίωνος. “ἣν .--- βαρος᾽. ν5. 3 πόνος] 
χρόνος Α. ν5. ἃ αὑτὸν διίο Ηδ]τηΐππι. 

10 

σὺν αἷσι δόξῃ πρόσϑε καὶ γένει μέγας 
Ἄργους δυνάστης. λιτὸς ἐκ τυραννικῶν 
ϑρόνων, προσίκτην ϑαλλὸν ἠγκαλισμένος 

ἔστειχεν, εἰς γὴν ὄμμα συμπαϑὲς φέρων 

καὶ πᾶσι δεικνὺς ὡς τὰ λαμπρὰ τῆς τύχης δ 
τὴν χτῆσιν οὐ βέβαιον ἀνθρώποις νέμει. 
ὃν πᾶς μὲν ἀστῶν ἠλέησεν εἰσιδών, Ὁ 
ἅπας δὲ χεῖρα καὶ προσήγορον φάτιν 
ὥρεξε κανϑούς τ᾽ ἐξέτηξε δακρύοις 
τύχαις συναλγῶν τἀξίωμα γὰρ νοσοῦν ιυ 
τὸ πρόσϑε πολλοῖς οἶκτον ἐμποιεῖ βροτῶν. 

0. ΕἾἼον. 106, 32: Μοσχίωνος. “σὺν αἷσι ---- βροτῶν". νβ8. 1 
συνέσει 6 

συνέσει οα., σὺν αἷσσι Α,, σὺν αἷσι Μ, σὺν αἷς ὃ τλ]πι. δόξῃ] δόξη 
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Α. πρόσϑεν νἱπά. ν5. " ἔστιχεν Μ. πιὸχ συννεφὲς τηλ]}1. ν5. 9 
κάνϑους νι]ϊρο. νβ. 11 εὐπορεῖ ΠΠΠν], ἐμποιεῖ ΤΠ ατιρίϊιι5. 

1 
΄ - -. ΄ 

ἐάσατ᾽ ἤδη γὴ καλυφϑῆναι νέχρους.. 
ρι Ἁ “αν. ὃ 3 , 

ὅϑεν ὃ ἕκαστον εἰς τὸ σῶμ ἀφίκετο, 
᾽ οὐ ιν 3 ὦ "»" Ν }: γ6. " 
ἐνταῦϑϑ ἀπελϑεῖν. πνεῦμα μὲν πρὸς αἰϑερα 

Ἁ » 3 » ᾽ , ΄ 

τὸ σῶμα δ᾽ εἰς γῆν οὔτι γὰρ κεκτημεϑα 
ς ἙῸΝ Ἁ “- , 

ἡμέτερον αὐτὸ πλὴν ἐνοικῆσαι βίον, ὃ 
» Ἀ , 9 Α »" "»" 

κἄπειτα τὴν ϑρέψασαν αὐτο δεῖ λαβεῖν. 

ΘΊ00. ΕἼον. 198, 8: Μοσχίωνος. “ ἐάσατ᾽ --- λαβεῖν". ἸΙάοιι νοΥβιι5 
Ιοραπέαν ἴῃ Τπιν. ΘῸΡΡ]. 888 544. ἴοοὸ απϊάθιῃ ἱποοιημηοίο: δα τι 
παι σοῖο δὰ ίοθαθο ἤἀ65 μαθομπάα δἰζ ; απδιηαπδμ Ρο 65. {γ]5γ1}]ἃ- 
θο5. απδίοθιη πὸ μὰ ΒΘ ηλι5. ν8. δ. Μοδοβίοπθμι οομπμδίδηξοι νἱΐαβδο ο}- 
βουναν! Μοϊποκίαβ. ἔν. 12 παῖΐο ροοίδο ἃ αι ἀἸοαμ5. ν5. 3 δ᾽ ἕκαστον) 
ϑ᾽ ἕκαστον ΜΥΙμάα., ϑ᾽ ἕκαστος Β. 

12 

κεῖνος δ᾽ ἁπάντων ἐστὶ μακαριώτατος, 
κι ᾿ , -» ς ᾿ » Ἂ 
ος διὰ τέλους ξῶν ὁμαλὸν ἠσχησὲν βίον. 

ΟἸοθη5 ΑἸοχ. ϑίσοιη. ΤΡ. 745: Βαλχχυλίδου τὲ εἰρηκότος “παύ- 
ἀπο, δὲ ϑνατῶν --- πρὶν ἐγκῦρσαι δύᾳ᾽. Μοσχίων ὃ κωμικὸς γράφει 
“κεῖνος --- βίον. Ἠὸοβ νοῦϑιι8 ΜΟΒΟΠ]Ομἶθ ΠΟῚ 6856. 6. ΠιΘέ ΤῸ τϑοίο 
Ομ 51 ΜΘ ο ΚΙ 5. 

ΑΙ ΕΧΑΝΌΕΗ ΑΚΠΤΤΟΙ ΝΒ 

γι4ο πᾶ ἀὸ ΑἸΟχαμγ] Αρίοὶ! ἐγαροθά 5 οἱ 46 ΑἸοχαπῆγο οο- 
ἴθ ἀϊδραίανι ΜοΙ οἰ πὶ πα]. ΑἸοχ. ρΡ. 316 54. οὐ Ηϊδ5ὲ. οὐ. γ. 
487 56: 

ἈΣΤΡΆΤΙΑΑΛΙΣΠΑΙ 

ὅΠ0]. ΒΚ ἢ. Ψ, 86: παῖδα γὰρ ἀνεῖλεν (50. Ῥαίγοο]π5 ΔτρΠ48- 
τη 115 ΒΠπαμη), ὃν οὗ μὲν Κλεισώνυμον. οὗ δὲ Δίανὴ. οὗ δὲ “ὐσανδρον 
καλεῖσθαι" αἀπέκχτεινε δὲ αὐτὸν παρ᾽ Ὀϑρυονεῖ τῷ γφαμματιστῇ. ὡς φη- 
σὶν ᾿Ζλέξανδρος ὃ Αἰτωλὸς ἐν "πω ϑολιῥονκῖ;: Ὁ} ] ἐν ᾿Δστραγαλισταῖς 
οοιτοχὶ Μοϊμοκίαβ, οἷ νοῦθὰ Ἠοιπουῖοα, ὅτε παῖδα κατέκτανον 
᾿Δμφίδαμαντος ἡ πιρο οὐκ ἐθέλων. ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι χολωϑείς. 
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ΜΕΝΒΌΔΗΜΟΣ 

ΓΤ Ίσα]πι5. ἀγαμηδ 5. ΒΔΕΥΥΙΟΙ τοροεϊξιβ οδϑὲ ἃ Μη θάθμιο ΡΠ 1] ΟΒΌΡ 
ΒΥ ἼΘη51, ἀπο ᾿ βαθ ἤΠοο ἀγαμηδίο γοΐοσέ δριἐουηαίου ΑΥΠ ΘΗ ΔΘΙ, 
Ιαπιἀαίππι 1) 1ορΘμ 65 [δ ϑυθιπ5 2, 182 δὲ 140. 

1 

παῖδες χρατίστου πατρὸς ἐξωλέστατοι. 

ἐγὼ μὲν ὑμῖν, ὡς ὁρᾶτε, στρηνιῶ" 
δεῖπνον γὰρ οὔτ᾽ ἐν Καρίᾳ. μὰ τοὺς ϑεούς, 

“. 9 ᾽ ς ͵ » Ψ» 5 3 ᾿ὕ 

οὔτ΄ ἐν ῬΡοδῷ τοιοῦτον οὐτ ἐν “υδίαᾳ 

κατέχω δεδειπνηκώς, ΄άπολλον, ὡς καλόν. ὅ 
ΑΝ Ἢ Ρ. 420 Β: μαρτυρεῖ δὲ καὶ περὶ τούτων (46 Μοπθάθιηὶ 

νἱοθα) Πυκόφρων ὃ Χαλκιδεὺς γράψας “σατύρους ἀρ νου τε ἐν οἷς 
φησιν ὁ Σειληνὸς (σιληνὸς 11011) πρὸς τοὺς σατύρους " παῖδες --- καλόν᾽. 
ΝΕ. ἢ πατρὸς] παιδὸς απίο (ὐαπέοχτη. 

2 

ἀλλὰ κυλίκιον 
ὑδαρὲς ὁ παῖς περιῆγε τοῦ πεντωβόλου, 
ἀτρέμα παρεξεστηκός" ὁ τ᾽ ἀλιτήριος 

καὶ δημόκοινος ἐπεχόρευε δαψιλὴς 

ϑέρμος, πενήτων καὶ τρικλέίνου συμπότης. 

ΑἿΠ. 1. 1. ῬοΥΡῚ: καὶ προελϑών “ἀλλὰ -- συμπότης". ν5. ὃ παρ- 
εξεστακὸς Β. ροβὺ ἀλιτήριος Ο πᾶθο Ππαρθοῦ: μενέδημος ἐπεχόρευσεν. 
ν5. 4 οἵ ὅ αἰ] ΑἸ. ΠῚ Ρ. δῦ Ὁ: “υκόφρων δ᾽ ὃ Χαλκιδεὺς ἐ ἐν σα- 
τυρικῷ δράματι, ὃ ἐπὶ καταμωκήσει ἔγραφεν εἰς Μενέδημον τὸν φιλό- 
σοφον, ἀφ᾽ οὗ ἡ τῶν Ἐρφετρικῶν ὠνομάσϑη αἵρεσις. διασκώπτων τῶν 
φιλοσόφων δεῖπνά φησι καὶ --- συμπότης. 8. 4 δημόνικος ῬΡ. 4920, 
δημόκριτος ν. δῦ, δημόκοινος Οἀβδαθομτ5. ἐπεχώρευε Ῥ. 420. ν5. 8 
τρικλίνων Ρ. δῦ, τρικλίνους (τρικλίνου Ν],) Ρ. 420. 

5] 

ὡς ἐκ βραχείας δαιτὸς ἡ βαιὰ κύλιξ 
αὐτοῖς κυκλεῖται πρὸς μέτρον" τράγημα δὲ 
ὁ σωφρονιστὴς τοῖς φιληκόοις λόγος. 

Πῖορ. Π, 2, 140 τὰ ΩΝ ΜΊ]65. 42 ἴῃ ΜΆ] ΤΊ τᾶρτη. Η δι. 
γΟ]. 4 Ῥ' 170): τράγημα ϑέρμος ἢ κύαμος, ἔστι. δ᾽ ὅτε καὶ τῶν ὡρίων 
ἄπιος ἢ δύα ἢ ὦχροι (ὔχναι πον ΜΙ1.) ἢ νὴ Ζ ἰσχάδες. ἃ πάντα 
φησὶν ὃ “υκόφρων ἐν τοῖς πεποιημένοις σατύροις αὐτῷ. οὺς Μενέδη- 

μον ἐπέγραψεν. ἐγκώμιον τοῦ φιλοσόφου ποιήσας τὸ δρᾶμα. ὧν καί 
τινά ἐστι τοιαυτί “ ὡς ἐκ --- λόγος. Αἴ. Χ ρ». 420 Ο: ἕξῆς δὲ φησὶν 
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ὅτι ξητήσεις ἦσαν παρὰ πότον" “τράγημα - λόγος (γ8. 8 οἱ 3). υϑ. 3 

δὲ] γὰρ Ατἰι. νβ5. ὃ τοῖς φιληκόοις] πᾶσιν ἐν μέσῳ ΛΠ. 

4 

ὁ τὴν ἕω καλῶν 
κατέλαβεν ὄρνις" τοῖσι δ᾽ οὐδέπω κόρος. 

ΑἸ. Χ Ρ- 820 σ: ἱστορεῖται (ἱστορεῖ ΜοΙμοἸκι5) δὲ καὶ ὅτι πολ- 
λάκις συνόντας αὐτοὺς ἐπὶ πλεῖον ὃ ὄρνις κατελάμβανε τὴν ἕω καλῶν. 
τοῖσι δὲ οὐδέπω κόρος. Ν᾽ οΥδιι5 γοβεϊα ΜΟΙ οἸκῖτι5. 

ἹΠΔΟΊΓΙΔΑΙ 

Ὁ 

ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ ἂν μὲν ἢ πρόσω τὸ κατϑανεῖν.. 
“Ἅιδης ποϑεῖται τοῖς δεδυστυχηκόσιν" 
ὅταν δ᾽ ἐφέρπῃ κῦμα λοίσϑιον βίου. 

τὸ ξὴν ποϑοῦμεν: οὐ γὰρ ἔστ᾽ αὐτοῦ κόρος. 
5100. ΕἼοΥ. 119. 13: “Πυχόφρονος ἐκ Πελοπιδῶν. " ἀλλ᾽ --- κόρος". 

ν8. 1 ἡνίκα Πυτὶ, ἡνίκ᾽ ἂν Τὰς 005. 

ΓΕ ΌΤΙ ἈΠ Ὁ 

ῬΆΠΠΒΟΟ οομῖοο 80 ὅπᾳ ἐγ᾽ θυ ϊξαν ᾿ηΐου 1185 ΓἀΡ1|1ὰ5 Θεμιστο- 
κλῆς : ἰγαρΊο!Ι ροθίδθ ᾿ος ἄγαμηα ἔπιϊ556. οοπίθοῖς Μ οἴποκπις ΠΙβί. οὐ. 
Ρ. 24. Νέος 5.15 Παποὲ παἰστι5 ροθίδο 5ἰηΐ νϑυβιιβ ἃ δίοθαθο ΕἾἼον. 
29, 40 βουνδίὶ (τ. 23). 

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 

1 

τοῦ γὰρ δικαίου κἀν βροτοῖσι κἀν ϑεοῖς 

ἀϑάνατος ἀεὶ δόξα διατελεῖ μόνον. 
5100. ΕἼοΥ. 9.,.21: Φιλήμονος ἐν Παλαμήδει (Φιλ. ἐκ Παλαμήδους 

γιμα.). “τοῦ γὰρ --- μόνον ̓. ΡΛιΠδοιια Ῥαϊαπιθῖθ Οτοίπιβ. απ ΊΡΙ]ς 
ῬδΙδιθαϊ Ἰούπμ ἐγ θα Μ ΘΙ θκῖτπιβ. σνβ. 1 καὶ ϑεοῖς Π|Όγ], κὰν ϑεοῖς 
ΒΟΥΊΡΒΙ απ Μ ΟΠ κῖο. 

ΙΝΟΕΒΕΤΑΕΒ ΕΆΑΒΥΙΔΕ ΕΒΑΟΜΕΝΤΥΜ 

2 

οὐκ ἔστιν, ὦ μάταιε, σὺν ῥᾳϑυμία 
τὰ τῶν πονούντων μὴ πονήσαντας λαβεῖν. 

5100. ΕἼον. 39, 40: Φιλίσκου. “ οὐκ --- λαβεῖν". 
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ΦΟΒΙΡΗΑΝΕΒ 

ΜΕΛΈΑΓΡΟΣ 

1 

μάγοις ἐπῳδαῖς πᾶσα Θεσσαλὶς κόρη 
ψευδὴς σελήνης αἰϑέρος καταιβάτις 

Ξ6110]. ΑΡΟ]]. ἘΠοά. 8, 8588: τὸ παλαιὸν ᾧοντο αἵ φαρμακίδες τὴν 
σελήνην καὶ τὸν ἥλιον πθρδν τὸν διὸ καὶ μέχρι τῶν “ημοκρίτου χρύ- 
νῶν μὲ τ. τὰς ἐκλείψεις καϑαιρέσεις ἐκάλουν. Σωσιφάνης ἐν Μελε- 
ἄγρῳ “ μάγοις --- χαταιβατις᾽. ν8. 1 ϑεσσαλὶς ἔ, πεσσαλίς 1. νβ8. 3 

ΟΥ̓ΑΥΤΓΟΥ ΘΟΥΤΤ ΡΒ. 

ΙΝΟΒΕΤΑΙΝΥ͂Μ ΒΑΒΥΠΑΒΝΥ͂Μ ΕΝΑΘΟΜΈΕΝΤΑᾺΑ ᾿ 

νῦν σοι πρὸς ὄψιν ϑυμὸς ἡβάτω. γέρον" 
νῦν ἡδὺ ὀργήν, ἡνίκ᾽ ΡΟΝ λαβεῖν. 

510}. ΕἾοΥν. 90, 18: Σωσιφάνους. “νῦν σοι -- λαβεῖν. Τιοοστη 
ὁπ. Α. ν8. 1 ὄψιν Βαβροοίαμη. Υ8. 2 νυνὶ δεῖ ὁ ὀργήν Πρνὶ, νῦν ἡδὺ 
ὀργὴν βογῖρδῖ, νῦν δεῖ γὰρ ὀργήν ατοίϊπθ. γ΄ ἀπίθ ὀργήν ἰπβου 
“ΥΙΠηΟ. 

9 

ὦ δυστυχεῖς μὲν πολλά, παῦρα δ᾽ ὔλβιοι 
βροτοί, τί σεμνύνεσϑε ταῖς ἐξουσίαις, 
ἃς ἕν τ᾽ ἔδωκε φέγγος ἕν τ᾽ ἀφείλετο; 
ἣν δ᾽ εὐτυχῆτε, μηδὲν ὄντες εὐθέως 
ἴσ᾽ οὐρανῷ φρονεῖτε, τὸν δὲ χύριον 5 

“Διδην παρεστῶτ᾽ οὐχ ρίτε πλησίον. 

ΠΗ ἰόν 22, ὃ: Σωσιφάνους. ἡ ῶ δυστυχεῖς -- πλούσιον᾽. ν5.1 ὦ] 

ὡς Μ. ν5. 4 ην} ἂν 1ἰ0γ]. ν5. 6 “Αιδην]) ἃ δὴ ΔΑ τι. ργ. ̓  ἁδὴ γιμα., 

ἄδη οὐδὸς καὶ δὴ Ν᾿ οὐ ργ. τι. Β, ἄδην Β τι. 566. προεστῶτ᾽ Μ. εἶϑν. 

σιον] πλησίον οουγοοίον οοἀϊοαιη ΑΒ (46 Μ 1] δπποίμξ). 

Ί 

560]. ὑπ. ῬΠιοθι. Ι010: Σωσιφάνης ὃ τραγικὸς ὑπὸ τοῦ “Μαΐου 

φησὶ τεϑνηπέναι τὸν Μενοικέα. Νικόστρατος (Νικοκράτης οἷ. ΠΘΟἸκ ον) 
δὲ ὑπὸ τῆς Σφιγγός. 

Ὁ 

Θ61101. ΤΊ Ιοοον. 18, 45: Μενελάου δὲ καὶ ᾿Βλένης ἀναγράφονται 
παῖδες Σωσιφάνης (Σωσιφάνει ὃ. ΠΌΡπου) Νικόστρατος καὶ Ἴολμος" 
οἵ δὲ Θρόνιον. ϑυγατέρες δὲ Μελίτη καὶ “Ἑρμιόνη. αὶ Νικόστρατος 
καὶ “ἰϑιόλας νοσυϊαα Βονρης τα. 6011. ὅ60801. Δ 7 175. 
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δ ΘΙ ΓΈΕΈΥΒ 

ΛΕΘΛΙΟΣ 

1 
: , » 3 Ν » εἷς μυρίους ὀὁρνιϑας ἄξτος σοβεῖ 

λαῶν τὲ δειλῶν πλῆϑος εὖ τραφεὶς ἀνήρ. 

ὅ.10}ν. ΤΟΥ. 51, 38: Σωσιϑέου ἐξ ̓ Δεϑλίου (οἷς Ν, ̓ ἡϑλίου ΑἹ. “εἷς 
-- ανήηρ΄. νγν8.1 μυρίος --- αἰετὸς μυρίους --- ἀετὸς Αγϑοηΐα5 Ρ. 
δο, 31 οἱ Τουίαβϑβο ἰοθαθὶ οοάοχ Μ. 

ΔΑΝ ΤΟΣ Ἦ. Λα ΤΥ ΕΙΡΣΗΣ 

ὅ9Π01. ΤΉ ΘοοΥ. 8. ἀυριμη.: Σωσίϑεος δὲ Δάφνιν γενόμενον. ὑφ 
οὗ νικηϑῆναι Μενάλκαν Πανὸς καὶ Νυμφὼν κρινάντων (κρίναντος 

δηΐο να] οδη")}. γαμηϑῆναι αὐτῷ Θάλειαν. Οὐ Ιοθο λα {1}0 ὁο1η- 
Ῥᾶγ65 010]. ΓΒΘοοΥ. 8, 92: ἱστοροῦσι γὰρ αὐτὸν (1) ρ]ιπ]η) ἀγαπη- 
ϑῆναι ὑπό τινος Νϑωρῆδ, ἣν Σωσίϑεος Θάλειαν λέγει. 

2 
τούτῳ Κελαιναὶ πατρίς, ἀρχαία πόλις 

Μίδου γέροντος, ὅστις τ᾽ ἔχων ὄνου 
ἤνασσε καὶ νοῦν φωτὸς εὐήϑους ἄγαν. 

οὗτος δ᾽ ἐχείνου παῖς πατρὶ πλαστὸς νόϑος. 

μητρὸς δ᾽ ὁποίας ἡ τεκοῦσ᾽ ἐπίσταται. ῦ 
ἔσϑει μὲν ἄρτους τρεῖς ὅλους κανϑηλίους 

τρὶς τῆς βραχείας ἡμέρας. πίνει δ᾽ ἅμα 
καλῶν μετρητὴν τὸν δεκάμφορον πίϑον. 
ἐργάξεται δ᾽ ἐλαφρὰ πρὸς τὰ σιτία. 
ὄγμον ϑερίζει, τῇ μιᾷ δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 10 
δαίνυσί τ᾿ ἔμπης συντίϑησιν εἰς τέλος. 
χῶταν τιβ ἔλϑῃ ξεῖνος ἢ παφεξίῃ, 
ψαγον τ᾽ ἔδωκεν εὐ καλῶς τ᾽ ἐχόρτασεν 
καὶ τοῦ ποτοῦ προύτεινεν ὡς ἂν ἐν ϑέρει 

πλέον: φϑονεῖν γὰρ τοῖς ϑανουμένοις ὀκνεῖ. 1Ὁ 

ἐπιστατῶν οἴδηα Μαιάνδρου ῥοαῖς 
καρπευμάτων ἀρδευτὰ δαψιλεῖ πότῳ 
τὸν ἀνδρομήκη πυρὸν ἠχονημένῃ 
ἅρπῃ ϑερίζει" τὸν ξένον δὲ δράγματι 
αὐτῷ κυλίσας κρατὸς ὀρφανὸν φέρει 20 

γελῶν ϑεριστὴν ὡς ἄνουν ἠρίστισεν. 

Απομστητ5 ἴῃ ΜΙγίΠορΥ. Υ̓ θβέθυτη. Ρ. 846, 16: “ιτυέρσης Μίδου 
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υἱὸς νόϑος. ὃν ὃ Ἡρακλὴς ἀνεῖλεν ὄντα κακόξενον" ἠνάγκαξε γὰρ τοὺς 

ξένους συνϑερίξειν αὐτῷ. εἶτα εὐωχῶν ἀπεχεφάλιζε, τὰ δὲ σώματα ἐκό- 

μεξεν ἐν τοῖς ὀράγμασιν ως παφαλελογισμένων. ἱστορεῖ ταῦτα κατὰ μέρος 

Σωσίβιος ἢ ἐν Ἱάφνιδι λέγων οὕτως “ οὔτε οἵ --- ἠφίστισεν᾽. Τ᾽ 2οίΖ. 
ΟἼΙ]. ἃ, 896: ὁ Διτυέρσης (““υτιέρσης, 64.) δὲ υἷὸς νόϑος ὑπάρχων 
Μίδου οἵ νου μὲν πίϑον ἐξαντλῶν ὅλον ὑπῆρχε πίνων. ἄρτους δὲ τρώ- 
γων ἤσϑιεν ὄνων τριῶν φορτίων, ὡς ἐν τῷ Δάφνιδί φησι Σωσίβιος 
ἰάμβοις " οὗτος δ᾽. --- φορτία’ (ν5. 4--9).ὕ ὯΙ. ΧΡ». Έ16 Β: «ιτυέρ- 
σας δὲ ἦν μὲν υἱὸς Μίδου “νόϑος. Κελαινῶν δὲ τῶν ἐν Φρυγίᾳ βασι- 
λευς. ἄγριος ἰδέσϑαι καὶ ἀνήμερος ἄνϑρωπος. ἀδηφάγος δ᾽ ἰσχυρῶς. λέγει 
δὲ περὶ αὐτοῦ Σωσίϑεος ὁ τραγῳδιοποιὸς ἐν δράματι ΖΔάφνιδι ἢν Διτυέρσα 
οὕτως " ἔσϑει --- πίϑον᾽ (ν5. 6-8). γ5. 1 οὔτε οἷ οοα,, τούτῳ 50} 1ρ5]. 
ν8. ὃ φατὸς εὐειδοῦς οοἥ., φωτὸς εὐήϑους Αὐμδ] άπ. ἩΚ περίπλαστος 
Ἄμοη. , παράπλαστος Τχοίζ., πατρὶ πλαστὸς Πυτη ΗΠ: βἷο πλαστὸς 
ὡς αὐ ϑῆα πατρί ϑοριι. Οοᾷ. πὰ. 780. νβ. 6 ἄρτους] αὐτοὺς ΑἸ]. ὅλους] 
ὄνους Αποῃ., οἵ ΔΘ ΠΟ ΚΊΙ χοτο. ἴῃ ΔΈ]. 8060. 5.50. 19. 0857 τρὶς 
τῆς] τὴς δὲ Ταοία. δ᾽ ἕνα Αἴμ., 8᾽ ἅμα Αποῃ. οἱ ΤΖοίζ., δ᾽ ἅμα 
ΒΟΥΡ51. Υ5. 8 καλῶν Αποῃ. οἱ τ Ἐν ,. χαλὸν ΑἸ]. δεκάμφορον] δὲ 
καρποφύρον ΑἸ. ν. 9 ἴον. ἐλαφρά πως 16ρ. σιτία φορτία 1 οί. 
ν5. 10 ὄγμον ϑερίξει] ὄγμους ϑερίζων Ἡουτηδημπιι5. γ8. 11] δαίνυσί τ᾽ 
ἔμπης ποπάπτηη βδηδίδ, Διόνυσον ὄμπνῃ οἱ. Ἡυτηδηπι5. γ5. 12 ξένος 

αηΐθ (ὐβδαομαμι. ν5. 18 καὶ πεχόρτασεν οοά. , καλῶς τ᾽ , ἐχόρτασεν 

ΒΟΥΡ51. γν8. 15 ὦκχνει οοά. νϑ8. 16 ἐπιστατῶν οἴδηα] ἔπειτ ἄγων εἰς 
λῃα τοπηρία τη. ν5. 17 καρπευμάτων] κηπευμάτων ἨἩουδηηῖι5. 5. [8 
586. ἠκονημένη ἅρπη ὁοᾷ. ν5. 3] γέρων --- ἠρίστησεν οοά., γελῶν ---- 
ἠρίστισεν (ἰλδδι θομτι5. 

9 

ϑανὼν μὲν οὖν Μαίανδρον ἐρρίφη ποδὸς 

σόλος τις ὥσπερ᾽ ἣν δ᾽ ὁ δισκεύσας ἀνὴρ 

πυϑίιο. .. τίς γὰρ ἀνϑ᾽ Ἡρακλέους; 

ΑΠΟΉγΤη5. ἴη ὙΝ οβίοθυμι. Μγθπορε. Παθο βαθίοῖ! ρ. 347,9: ὅτι δ᾽ 
ἀπέϑανεν ὑφ Ἡρακλέους φησὶ λέγων “ϑανὼν Ἡρακλέους". 8. ] 

οὖν] εἰς ΤἸο]ιβίαθαί. ν5. 3 σοφός τις ὥσπερ δίσκος οοα., σόλος τις ὥσπερ 

(ἴαβαι)., ὥσπερ σόλος τις Πογτηδημ. ν58. ὃ πυϑιό....] βογίαθβ8 Τιρύνϑιός 

τις Ἰοροπάιϊμπη. 

ΙΝΟΒΕΤ ΔΕΥΜ ΒΑΒΥΙΔΕΥΜ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ 

4 

κυ ἡ Κλεάνϑους μωρία βοηλατεῖ 

.). ΒΟΒΙΌΙ νοὶ] ροξίπ5. ΒΟΒΙ ΠΟΙ νΟυβιι5. ΡΥ ππτ5. οὐ 1 ΟἙ Βα θΟμτ5 Ἰωθοί, 

ΤΊοούν. ν. 200, ρμοβίου ΠοογοηΐιΒ. 2ῖνι. γν Πῖμς μι. Μιριδί, δέοι ΨΤ. 

ψεέρύάτιο. οοῦρηι Θο᾽οο τιβῖι8 δὲ: «ππατη αττ. ὁ ἴθ 5. ΟΠ ΟΠ ΟΥ ἢ ΕΓΘΟν6- 
χἶτι5... {πὶ ἴὰ Ἰοοίίοπο ᾿παἸοα μαι ΟΡ ΟΡ ΟΠ Ι55Ππι5. {ΠῚ 
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ίορ. 1, 7, 118: Σωσιϑέου τοῦ ποιητοῦ ἐν ϑεάτρῳ εἰπόντος πρὸς 
αὐτὸν ((Ἰδαμε μοι) παρόντα “οὺς -" βοηλατεῖ᾽ ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
σχήματος " ἐφ᾽ ᾧ ἀγασϑέντες, οὗ ἀκροαταὶ τὸν μὲν ἐκρότησαν, τὸν δὲ 
“Σωσίϑεον ἐξέβαλον. μεταγινώσκοντα δὲ αὐτὸν ἐπὶ τῇ λοιδορίᾳ προσή- 
κατο, εἰπὼν ἄτοπον εἶναι τὸν μὲν Διόνυσον καὶ τὸν Ἡρακλέα ̓ φλυαρου- 
μένους ὑπὸ τῶν ποιητῶν μὴ ὀργίζεσϑαι. αὐτὸν δὲ ἐπὶ τῇ τυχούσῃ 
βλασφημίᾳ δυσχεραίνειν. ΟἿ᾽, Ἡ οϑγοιῖα5 ΜΊ]65. ἴῃ. ΜΌΠΠΟΥΙ Εσαριι. Η ἰδ. 
γο]. 4 Ρ. 168. Νουβίοα]ι5 ἀορυοιρίι5 οδὺ ὁ ἀνδιηδίο βαΐγυιοο. ὅοβὶ- 
{Πποὰ5. ΔΘ] Δ] ο. ΡἸ]ΟΘΟΡ αι ἴῃ Βοθ μὰ ΘΟΙΠΠΙΘ ΠΟΥ ΔΠ5. ΠῸΝ Δι Δ ΟΙΟΥ 
[αἰ ααιδι ΠΎΘΟΡ το αὶ Μομοθαάοιηπμ βου ρ 51. 

Ὁ 
Ἐναιοβίι. Οδέαδβέ. 38: ὃν (πη. Τοξότην 5ἶνο Κρότον τὸν Εὐφήμης 

τὴς τῶν Μουσῶν τροφοῦ υἱόν) καὶ αἵ Μοῦσαι τὴν τοξείαν εὑράμενον 
τὴν τροφὴν ἀπὸ τῶν ἀγρίων ἔχειν ἐποίησαν. καϑάπερ φησὶ Σωσίϑεος. 
ΟΥ, Ἡγρίη. Ῥοοί. Αϑβίν. 2, 27 ρ. 479 οἱ ὅομοὶ. 1δ΄. Ασίϊ ρ. 72. 

ΤΟΥ ΚΑ Υ ΓΓΙΟΡΑ ΤΟΝ 

ΑΔΩΝΙΣ 

ὉΠ]. Ατν. ΤΊ Θβτη. 1059: ἐπεὶ εἰσήγαγε κακοστένακτον τὴν Ἠχὼ 
ὃ Εὐριπίδης ἐν τῇ ᾿Αἀνδρομέδᾳ. εἰς τοῦτο παίζει. ἐζήλωσε δὲ αὐτὸν 
Πτολεμαῖος, ὃ Φιλοπάτωρ ἐ ἐν ῃ πεποίηκε τραγῳδίᾳ ᾿ἡδώνιδι. περὶ ἧς ὁ 
ἐρώμενος αὐτῷ ᾿“γαϑοκλῆς γέγραφεν . ὃ αδελφὸς τῆς ἐρωμένης αὐτοῦ 
πάλιν ᾿Δγαϑοκλείας. 

ἈΒΒΟΥΓΥΒ ἈΠΕ ΧΆΝΌΕΝΙΝΥΒΡ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

1 ᾿ 
, 9 »"» ϑὸς Ν ΄ ἊΝ Ἴ ΄ 

τίς δ΄ ἔστ᾽ ἀναγκὴη δυστυχεῖν ἐν πλείοσιν. 

ἐξὸν σιωπᾶν κἀν σκύτῳ κρύπτειν τάδε; 
Αἴ. ΧΙΠ ρΡ. 599 ἘΣ: “ τίς δ᾽ -- τάδε- Αἰσχύλος ἐ ἔφη ὁ ̓ Ἄλεξαν- 

δρεὺς ἐν ᾿Δ᾿μφιτρύωνι" οὗτος δ᾽ ἐστὶν Αἰσχύλος ὁ καὶ τὰ Μεσσηνιακὰ 
ἔπη συνϑείς, ἀνὴρ εὐπαίδευτος. ν5. 1 τίς δ᾽ ἔστ] τί δ᾽ ἔσται Β. 

. ΤΟΝ ΕΝ 

Ί 

εὖ φεῦ. γυναῖχες. ὡς ἐν ἀνθρώποις ἄρα ἢ .ῶς 

ΤΑ, ΘΠΆΕΟ. ΡΕΛΟΜΕΝΤΑ. 41 
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οὐ χρυσός, οὐ τυραννίς, οὐ πλούτου χλιδὴ 
τοσοῦτον εἶχε διαφόρους τὰς ἡδονὰς 
ὡς ἀνδρὸς ἐσϑλοῦ καὶ γυναικὸς εὐσεβοῦς 
γνώμη δικαία καὶ φρονοῦσα τἄνδικα. ῦ 

του. ΕἼον. 67, ὃ: ᾿Ἵπολλωνίδου. “φεῦ φεῦ --- τανδικα’ . ΟἸΘ θη 5 

ΑΙοχ. Ῥαορά. ΠΙ ρ. 808: πᾶάνυ γοῦν ϑαυμασίως ἡ τραγῳδία φησί " φεῦ 

φεῦ - τἄνδικα.᾽ ν5. ὃ φρονοῦσα τἀγαϑα οἷ. Μοϊμποϊκῖπ5. 

2 

γυναικὸς ἀρετὰς ἀξίως ἐπαινέσαι 
σοφοῦ τινος γένοιτ᾽ ἂν ἵστορος λόγων. 

510}. ΕἼον. 67, 6: ᾿“πολλωνίδου. “γυναικὸς --- λύόγων᾽. ἘαιΊρΡΙαΙ 
Ιοοῦαη ἐἸθποτο ν᾿ ἀθίαν ψΊμ 00. ᾿ 

5" ΤΟΣ ΡΒ 

ΜΗΔΕΙΑ 

1 

τὸ ϑρέψαι δ᾽ ἐν βροτοῖσι πολλάκις 
πλείω πορίζει φίλτρα τοῦ φῦσαι τέκνα. 

Θτ00. ΕἼον. 78, 8: Βιότου ἐκ Μηδείας. “ τὸ --- τέκνα". Τιοτηπιὰ 
ὁοπέγα ΟΥ̓ ΓΙΘΟΥΊΠ 5Ὲ5ΡΊΟΙΟΠ 65. απ η11 ΜΙ ΘΙΠοἸςῖτι5. 77]ογ αι δ ον] «ἴ6 7 
Κὔρηῖσι!. Ῥγοιδ5. Ακαά. εἰ. Ἡδϑθηϑδοι. 1850 γ». 257. Ῥορίδο οἱ ΤἈθ118 6 
ΠΟΤ. οἵη. 4πὶ ϑαμάθηι Ἰοοτπὶ αὔἴουί ΟἹθηθη5 ΑἸοχ. Ῥαρά. Γ ρ. 137. 

ΟΗΑΒΕ ΝΒ 

ει 
γαστρὸς δὲ “πειρῶ πᾶσαν ἡνίαν Ἀρατεῖν" 

μόνη γὰρ ὧν πέπονθεν οὐκ ἔχει χάριν, 

ἀεὶ δὲ τοῦ δοϑέντος ἐνδεῖται πλέον. 

ὕστις δὲ γαστρὸς μὴ ὙΘΕΎΕΙ͂Ψ ἐπίσταται. 

οὗτος τὰ πλείω τῶν κακῶν ἔχει κακά. Ὁ 

δον". ΕἼον. 17, δ: Χάρητος. “γαστρὸς δὲ --- κακα .- Οτορ. Νὰ. 
ν0]. 3 ν. 318 Οἵ ἤκουσα τοῦτο τῆς σοφῆς τραγῳδίας “ γαστρὸς δὲ -- 
χάριν’ (ν5. 1 οἱ 3). νϑ5. 1 τους ἴῃ 188 ΙΏ0η. 81. ν8. 8 δὲ] γὰρ 
Α. δέοντος 110], δοθένεδα ΒΟΥ 051. ΔΆ. 4 οἱ ὃ. οι. Ρ. πόμι. οχίδμΐ ΠῚ 
Απϑοᾶ, Βοίΐεβ. νοϊ. 8. Ρ. 469. ν5. 4 ὅστις δὲ γαστρὸς μὴ ϑίονδοὶ Δ, 
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ὅστις δὲ μὴ γαστρὸς οοίονϊ, γαστρὸς ὅστις μὴ Λποοά, Ἰθοΐ55. νϑ. ὃ 
οὗτος οἴη. Θίοθαοὶ οοοχ σἱμά,; οὕτως Λποορά,. θοΐββοῃ, 

2 
γλώσσης μάλιστα πανταχοῦ πειρῶ κρατεῖν. 
ὃ καὶ γέροντι καὶ νέῳ τιμὴν φέρει 
ἡ γλῶσσα σιγὴν καιρίαν κεκτημένη. 

Θίο. ΕἾον. 88, 4: Χάρητος. “ γλώσσης ---- κεκτημένη". ν5. 1 τὸ- 
οὐὐσὶ ἴῃ Μοι. τποῃ. 80, Ὁ] πανταχῆ Ἰορίξιν. ν8. 2 ὁ] ὡς τηδ] 1. 

9 
(ἡ φϑόνει τοῖς εὐτυχοῦσι., μὴ δοκῇς εἶναι κακός. 

Β.00. ΕἾον. 38, 8: Χάρητος. “ μὴ φϑόνει ---- κακός". 

ΒΕΜΟΝΑΧ 

1 

ϑνητοὶ γεγῶτες μὴ φρονεῖν ὑπὲρ ϑεούς. 
σίου. ΕἼον. 29. 16: Δημώνακτος. ᾿ϑνητοὶ -- ϑεούς᾽. ΟἿ, Μοη. 

τηοῃ. 343: ϑνητὸς πεφυκὼς μὴ φρονΊς ὑπέρϑεα. 

τ 

κόλαζε χρίνων., ἀλλὰ μὴ ϑυμούμενος. 
Απροᾶ. Βοῖβ5. ν0]. 1 Ρ. 118: 4ημώνακτος. “ἡ κόλαζε ---- ϑυμούμε- 

νος". Τάρῃ νούϑιιβ οχίαί ἴῃ Μρηῃ. τηοῃ. 576. 

ἩΓΕΡΟΧΗΘΟΝ 
1 

ἄνϑρωπος ὧν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης. 
ΟΣ 

5ίοΡ. ΕἾἼον. 239, 95: Ἱπποϑόωντος (ἵππο Ὑιμπά.). “ἄνϑρωπος --- 
τύχης᾽. Ἐπιπάθπι γϑυβιη ὁπ. Ρ. π. Βαθοῦ για Αοβορὶ ρ. 46, 6. εἶ. 
Μρη. πιοῃ. 8 οἱ Ποχορ. ἴῃ ἘΠιοίέ. νο]. 3 ρ. 394 οἱ 295. 

2 

φϑόνος κάκιστος κἀδικώτατος ϑεός. 
κακοῖς τὲ χαίρει κἀγαϑοῖς ἀλγύνεται. 

5100. Ε]ον. 38, 15: Ἱἱπποϑόωντος. “ φϑόνος --- ἀλγύνεται᾽. Νοη 
ὁο]δογθηΐ ΟΠ πῖδ γΘΥΒΙ θτι5 απο ΘΟ 65 δαϊπηριη (ἀἀ68Ρ. ἔν. 447) 
οὐδεὶς ἂν εἴποι κτέ. 

41 ὃ 
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9 

ξευχϑεὶς γάμοισιν οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐλεύϑερος. 

ἀλλ᾽ ἕν γ᾽ ἔχει τι χρηστόν" ἐν κήδει γὰρ ὧν 

ἐσθλῷ δέδοικε μηδὲν ἐξαμαρτάνέιν. 

5ίο. Ε' αν. 61: 18: Εὐριπίδου “Ἀντιγόνης. ᾿ ξευχϑεὶς -- ἐξαμαρ- 
τύνειν ἢ. ΕἸον. 67, 14: ᾿Ιπποϑόωντος. " ἄριστον ἀνδρὶ κτῆμα συμπα- 
ϑὴς γυνή". Τιδιιτλαίδ, 56 ἄθιη τηπίδνθ ἐπιβδὶ Ἐπιν. ἔτ. 164. ν8. 1 τϑρυντῖ 
ἴῃ Δίθῃ. τπομ. 197 οὐ ὁπ Ἰοιιτηδίο Ἱπποϑόου ἴῃ 510". ΕἼον. 68, 34. 
γα. 3 ἐν] οὖν ργδοίμ]θυίμη. 

4 
παίδων κρατεῖν δεῖ τῶν νεωτέρων σοφούς. 

Θτο0. ΕἼον. 88, 158: Ἱπποϑόου. “ παίδων --- σοφούς. 

ὕ 

γῆρας λεόντων χρεῖσσον ἀκμαίων νεβρῶν. 
ς ΄ ϑ . -" 

ϑίοῦ. ΕἾον. 11ὅ, 14: [πποϑόωντος (ἵππο Μ᾽μά.). “γῆρας --- νε- 

βοῶν’. Οπι. ρΡ. π. Απϑοᾶ. Οχομ. νο]. 4 ρ. 3δ4, 34. λέοντος Απϑοή. 
Οχομ. ἀλκαίων ϑίοθαρὶ οοάοχ Α. 

ΤΥ ΘΘ ΡΥ 
1 

μορφὰς ἀτερπεῖς ὄψεσιν κεκτημένος 
παρεμφερεῖβ ταύταισι τοὺς τρύπους ἔχει" 

ἕκ τοῦ κακοῦ γὰρ ἡ φύσις τίκτει κακόν. 

ὡς ἐξ ἐχίδνης πάλιν ἔχιδνα γίγνεται. 
το. ΕἼοΥ. 90, 9: Ἰσιδώρου (516 Μοϊποκία, ἐκιδώρου ΑΜ, εἰσι- 

δώρου Μιμπά.). “μορφὰς - γίγνεται. ν8. ὃ ̓ κακόν] καλόν ἍΝ. 
“Ἰουδίθ. ΘΟ ΡΟ] Δ}1 οἱ. ΜοΙπ ο κῖπ8. 

2 

ϑνητὸς πεφυκὼς τοὐπίσω πειρῶ βλέπειν. 
5100. ΕἼον. 22, 27: ᾿Ισιδώρου (ἰσηδώρου ΑἹ... ᾿ϑνητὸς --- βλέπειν᾽. 

Τάθπι νουβιια οδὲ ἴθ ΝΜ η. πποπ. 349, ππᾶρ τοὐπίσω γγὸ τὰ ὀπίσω 
ΓΘΟΘΡΙ. 

ΜΙΜΝΒΉΜΥ ΣΝ 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ : 

Νοορίο]οιμιηι ΘΒ οἴ πητ5. απ. ροθίαρ σοι θιηογαῦ Αὐϊβίοι 168 
Ῥορί. ο. ῶ5., θαι Ἰοοιτη αὐ α] πλτι5. ἴῃ ὅορ]ν. ἔν, Ρ. 196. 
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Ι 

δεινοὶ γὰρ ἀνδρὶ πάντες ἐσμὲν εὐκλεεῖ 
ξῶντι φϑονῆσαι. κατϑανόντα δ᾽ αἰνέσαι. : 

ὅτ. ΕἾἼον. 125, 19: ΜΜιμνέρμου ἐκ Νεοπτολέμου. “ δεινοὶ ---- 
αἰνέσαι ". 

ΙΝΟΒΕΤΑΙΕ ΒΑΒΥΙΑΕ ΕΒΑΘσΜΕΝΤΥΜ 

2 

. οἷα δὴ φιλοῦσιν ἰατροὶ λέγειν, 
τὰ φαῦλα μείξω καὶ τὰ δείν᾽ ὑπὲρ φόβον, 
πυργοῦντες αὑτούς 

διο0. ΕἾἼΟΣ. 103, ὃ: Μιμνέρμου κατὰ ἰατρῶν (ϑἷ6 γοβ5. Ὑιηά,, 
κατὰ ἰατρῶν Μιμνέρμου Νάννου Α). “οἷα --- αὑτούς᾽. ν58.1 ὁποῖα 
οἷ. Βουρκῖαβ. νβ. ῶ ὑπέρφοβα Β. ἘπαυῚρΙ 415 Ἰοοῦτη 6556 οἱ. Βουρκίαρ, 
Μομδπάγο {τ θτ1 ΜοΙΠΘΚαπι5 ὐπ. 4 Ρ. 317 διαοίοτο ῬΟΥΒΟΠΟ. 

ΓΑ ΒΌΟΣΒΕΗ ΤΠΙΠΥΒΤΥΗ 

1 

καὶ νῦν τὰ δεινὰ ταῦτα καὶ τὰ πόλλ᾽ ἔπη 
εἰς ὧδε μικρὸν τεῦχος ἤϑροισεν τύχη. 
τί δῆτα ϑνητοὶ πόλλ᾽ ἀπειλοῦμεν μάτην 
δεινοὺς ἐπ᾿ ἀλλήλοισι πέμποντες λόγους. 
καὶ πάντα συννοοῦμεν ἐχπράξειν χερί. Ὁ 
πρόσω βλέποντες; τὴν δὲ πλησίον τύχην 
οὐκ ἴσμεν οὐδ᾽ ὁρῶμεν ἀϑλίου μόρου. 

500. ΕἾοΥ. 111, 8: Πατρολλέους. “ χαὶ νῦν --- μόρου." Τιοοῦτη 
οἴῃ. ΑΜ. νϑ5. 3 ὧδε] ὁδὲ Ὑὶπά. 7ο55. μιχρὸν] μόνον οοἄδοχ Υο85. 

2 

ΟἸοπιθηΒ ΑἸΙοχ. Ῥυοίν. ρ. 36: Πατροκλῆς τε ὃ Θούριος καὶ Σοφο- 
κλῆς ὃ νεώτερος ἔν τισι τραγῳδίαις (ν146 απ βιρτα αἰχίπητβ Ρ. 606) 
ἱστορεῖτον τῶν Διοσκούρων πέρι. 

ΡΟΜΡΕΙΝΒΡΜΑΟΒΗ 

Πιδραΐαν! 46 ποὺ ρορία Μοίποιιβ νΊηαιο. ίσταθ. Ρ. 318 56.; 
4αὶ ΤΉ ΘΟΡ Δ η18 ΜΙ] θμδοὶ βῖνθ Π]Τατη βῖνθ ποροΐθηῃ ἔπ|556. ΌΤΙ 
οομΙοΙί. 
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1 

δεῦτ᾽ ὦ τέκν᾽. ὦ στερχϑένϑ'᾽ ὅσον πλεῖστον ϑέμις, 
ὦ πολλὰ τέρψαντ᾽ οὐδὲ λυπήσαντά τι 
μητέρα, τέ προσλάξεσϑε κἀξαρτᾶσϑέ μου; 

βούλεσϑ᾽ ἀϑύρειν; παίζετ᾽, ὦ νέαι φρένες" 

ὡς ἔστιν ὑμῖν τοῦτ᾽ ἔαρ παντὸς βίου, ὅ 
ἥβη δὲ λῦπαι φροντίδες ϑ᾽ ἡβῶσ᾽ ὁμοῦ. 

Βοῦ.ἘΊΟΡ. 78,0: Πομπηΐου Μακροῦ. εδεῦτ᾽ ὦ --- ὁμοῦ. ν5. ὃ 
τε οα., τε Ατμα. γοθδ: , ὙῈ ἸΘΟΥΙΡΗ͂ΙΣ “Π" ὁοοχ ͵)ο55. καξαρ- 
τεσϑὲ 1Πνεῖ, χἀξαρτᾶσϑε 416. ν5. 4 νέε Ψιμα. ν. ὁ ὑμῖν οοάθχ Ν᾽ ΟΒ8.; 
ἡμῖν ὀθιθιΐ, 

ΕΑ ΡΙΟΘΟΝ 

1 

οὐ τῆς ἐμῆς ἕκατι καρδίας φέρεις 
λόγους προσηνεῖς. τοῦ δὲ σοὺ χέρδους χάριν. 

5100. ΕἾον. 10, 2: ΖΣεραπίωνος. " οὐ --- χάριν᾽. 

ΦΕΝΘ θα  9 

Ί 

κηρύσσεται [γὰρ] ἀρετή" κακὸς δ᾽ ἀνὴρ 
σιγηλὸν ἔσχε ζῶν τὲ καὶ ϑανὼν βίον. 

Κ[Ο0. ΕἼοΥν. 9, 15: Ζηνοδότου. ᾿ κηρύσσεται ---- βίου᾽. ν5.1 κηρύσο- 
σεται ἀεί ΠΡΥῚ, κηρύσσεται μὲν ἡ ̓ρετή (46 "»οναὶ ἀρετή) ὙΆ]ο1κ., ργὸ 
μὲν τη 1] γὰρ 50. γο. 

ΖΘ ΒΝ “ἀν, δἰ κι 

1 
ἀκ," Ἵ “ ᾽ Ρ᾿ , , μηδεὶς ἀπειρος τῶν ἐμῶν εἴη φίλων 

ἔρωτος, εὐτυχῶν δὲ τὸν ϑεὸν λάβοι. 
σ΄1ο90. ΕἾον. 68, 8: Ζωπύρου. “μηδεὶς - λαβοι᾽. νϑΒ. 3 βροτός 

ΠΡ], ἔρωτος ἀἰοδπον. εὐτυχῶν ἐντυχὼν οἱ. Μοϊποϊκῖιια, ορῸ ευμενὴ 
5ῸΒΡ ΙΑ ΔΙ, 
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ἘΡΕΘΡΙ͵ΙΗ 

'ΓΠΙοΡ ᾽ς. φαδοοιηαιο Γουιυίτιν ἃ} ἱπηροβίου θτ15. οο80. Ποία νὶχ 
οδὲ απο τηοηθδιμ, οἱ Αλμμι Ἰιος ἤπια {15 ΘὍΠΟΥΟ ΤΙΒῚ15 6580 Ποτὰ- 
ΟΠ. Του τοι. 1)1ορ; Τ,.. δ, 92: φησὶ δ᾽ ᾿Δφιστόξενος ὁ “μουσικὸς 
καὶ τραγῳδίας αὐτὸν ὑδωρ ε κω ποιεῖν καὶ Θέσπιδος σὴ ἐπι- 
γράφειν. ἩΟΥΔΟΙ ἴα. ἰρῖσαν. ον οἀἸ ἀου μη 6556 ἢν. 1-ττὃ; πᾶτη ἔν. 4 πὴ 
ἀπ ιῖο απΐῃ ΔἸ ΤοΥῚ Ροβὲ ΟἸυἸϑύπμη βᾶθοι]ο ἀθθαίαχ, 

ΠΕΝΘΕΥΣ 

1 
ἔργῳ νόμιξε νεβροίδ᾽ ἔχειν ἐπενδύτην 

ῬοΠχ 7, 45: ὃ ἐπενδύτης ἔστιν ἐν τῇ τῶν πολλῶν χρήσει --- καὶ 
Θέσπις δέ πού φησιν ἐν τῷ Πενϑεῖ " ἔργῳ --- ἐπενδύτην ". 

ΙΝΟΒΕΤΑΒΥΜ ΒΑΒΥΆΔΕΥ͂Μ ΕΝΔΑΟΜΕΝΤΑ 

3 

οὐκ ἐξαϑρήσας οἶδ᾽, ἐδὼν δέ σοι λέγω. 
ΟΠ βῖρρ. σ. ἀπορ. 6, 19. 9.9 58: Θέσπις ὃ ποιητὴς οὕτως ἀπ’- 

ἔφασκεν “οὐκ --- λέγω. 

9 
εν » Ο’ -»"Ὕ ΄ » 

ὁρᾷς ὅτι Ζεὺς τῷδε πρωτεύει ϑεῶν, 
3 -» 2 φχ ε' ΄ 2 “- , 

οὐ ψεῦδος οὐδὲ κόμπον. οὐ μῶρον γέλων 

ἀσκῶν. τὸ δ᾽ ἡδὺ μοῦνος οὐκ ἐπίσταται. 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 868: τὰ δὲ τοῦ Θέσπιδος ταυτί " ὁρᾷς --- ἐπίσταται" 

ν5. ὃ ἀσκεῖ τη] τη. τόδ᾽ ἡδὺ μόνος αἱ νἱἀοίαν ΠΟΥ, οουτοχὶς ἜΡΤΘΝ 

4 

ἴδε σοὶ σπένδω κναξξβὶ τὸ λευκὸν 
ἀπὸ ϑηλαμόνων ϑλίψας χνακῶν" 
ἴδε σοὶ χϑύπτην τυρὸν μέξας 
ἐρυϑρῷ μέλιτι κατὰ τῶν σῶν Πὰν 
δίκερως. τίϑεμαι βωμῶν ὃ αγίων. 5 
ἴδε σοὶ βρομίου αἴϑοπα φλεγμὼ λείβω. 

ΟἸοιαθαβ ΑἸοχ. βίσοιι. Υ Ρ. 675: ἐπέψαλλεν δὲ ὡς εἰπεῖν ὃ λαός 
 βέδυ ξὰψ χϑὼν ([6ξ. χϑὼμ) πλῆκτρον σφίγξ: κναξξβὶ χϑύπτης φλεγ- 
μὸς δρώψ᾽ (φλεγμὼ δρόψ τϑααϊνῖξ ΒΘΒΕ]6 118). μέμνηται. τῆς ἱστορίας 
καὶ Καλλίμαχος ἐν ἰάμβοις. κναξξβί δὲ κατὰ παραγωγὴν ἡ νόσος παρὰ 
τὸ κναίειν καὶ διαφέρειν (]. ,“διαφϑείρειν ΟΠ ΚΡ 10), ϑῦύψαί τε τῷ 
κεραυνῷ φλέξαι. Θέσπις μέντοι, ὃ τραγικὸς διὰ τούτων ἄλλο τι σημαί- 
νεσϑαι φησὶν ὧδέ πως γράφων “ἴδε σοι σπένδω ---- λείβω᾽. αἰνίσσεται 
οἶμαι τὴν ἐκ τῶν τεσσάρων καὶ εἴκοσι στοιχείων ψυχῆς γαλακτώδη 
πρώτην τροφήν. μεϑ᾽ ἣν ἤδη πεπηγὸς γάλα τὸ βρῶμα, τελευταῖον δὲ 
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αἷμα ἀμπέλου τοῦ λόγου τὸν αἴϑοπα οἶνον τὴν τελειοῦσαν (ἔοτί. τέλος 
οὐσανὶ) τῆς ἀγωγῆς εὐφροσύνην διδάσκει. 146 απο 46 Ἰοὺ Ἰοθοὸ α15- 
Ραΐαν 1 Βοη ] 6 π8 Οραβο. Ρ- 491 544. ν5. 3 ἀπὸ] δι γάλα ὃ νϑ. 6 
αἴϑοπα ἀο]οπάππι βυβρίοονυ. φλεγμὸν 1Π0χ], φλεγμὼ Βομε]οῖαβ. Οδίο- 
ταιηὶ ἔουτηὰβ χναξζξβί οἱ χϑύπτης οομἤντηδὺ ΤΟΥ τ τι5. ἴῃ ΒΘΒΙ]61] 
Οραβο. Ρ. 493, οοπίτα κνάξ ξβίχ ϑύπτης πιαθοὺ ἩΘΡΥ Ομ: φλεγμός 
οὐ δρώψ ΟἸεεδδεῖ οὐ Ἡθϑυομῖο οοτητηππΐα απ, φλεγμώ οἱ δρόψ 
γτϑοίθ Ῥουρ υΥΙα5. 
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ΑΘΑΜΑΣ 

1 
βουαζούσης λεαίνης 

ΠΘργο]ι. 1 Ρ. 772: βουαζούσης λεαίνης. ἐν ᾿ἀϑόμαντι. ἀκμαζού- 
σης ἢ ἐγκύμονος. ΑΟΒΟΙΥΠ ΑἸΠδιημδ5 αἰοὶ ν] ἀοίαν. 

ἈΤΓΟΣΙΝΘΜΟΣ 

Οοππηοιηογαῦ πος ἀτατηᾶ Αὐβίοί, Ῥοοί. ὁ. 33 ρ. 1459 "7, νὶάθ 
ϑοριι. ἔν Ρ. 198. 

ΒΕΛΛΗ 

Αὐϊδβίοί. Ῥοοί. ὁ. 14. Ρ. 14548 8: καὶ ἐν τῇ Ἕλλῃ ὃ υἱὸς τὴν μητέρα 
ἐχδιδόναι μέλλων ἀνεγνώρισεν. ἘλανῚΡΙΔΙ πος ἄταμηα ἐὐθα ἘΑΌΥ οἴ 
ΒΙ10]. ατ. νο]. ὃ Ρ. 388 οά. Ηδ1]. 

ἘΠΙΊΓΟΝΟΙ 

2 

ΟἸο. Ταβο. 3, 35, 60: ΟἸδαρίϊοηι, οσἰην ρδαο ἐογγαηὶ Ρ67 Οὐι55ϊ556ΐ, γ67- 
διηι ἐς Ερίφογῖδ {ογηηί αϊαῖδδο, 

αταϊδηιο πάθος, Απιρπίαγαρ, δι (ογγαηι αϑ απ 7 
ἘΡΙρ ΟΠ ο5. ΟΡ ΠΟΟ]15 Ἰπ 61] χουν πὶ οαπὶ ΒυθοΚῖο οἱ 4115. Νϑο ἀπ0]1- 
ἰανὶ Αἰποπδοὶ Ἰοοσπι ΧΙΠῸ ᾿. δ84 δὰ Βορμοοίθυμη ἀγδιηδ γϑουτο 
(ἔν. 189). 

ἘΤΡΥΠΙΠΥΔΟΣ 

Αὐϊβίοί. Ῥοθέ. ὁ. 38 Ρ. 1459 Ὁ 6, νἱάο ϑορ. ἔν, Ρ. 195. ΟἿ ῬτοΟΙ: 
ΟἸΠγ βίο. ρΡ. 481: Εὐρύπυλος δὲ ὁ ο Τηλέφου ἐπίκουρος τοῖς Τρωσὶ πα- 
ραγίνεται, καὶ ἀριστεύοντα αὐτὸν ἀποκτείνει Νεοπτόλεμος. 

ἹΞΙΩΝ 

9 

τοῦ μὲν δικαίου τὴν δόκησιν ἄρνυσο, 
τὰ δ᾽ ἔργα τοῦ πᾶν. δρῶντος ἔνϑα κερδανεῖ. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 18 Ε: τὸ “εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή: τυραννίδος πέρι 
κάλλιστον ἀδικεῖν’ (Βα. ῬΒοθι. ὅ34 56.) καὶ τὸ “ τοῦ μὲν --- περδα- 
νεῖς᾽ καὶ τὸ “τάλαντον ἡ προίξ -᾽ (Οομι. γνοΪ. 4 Ρ. 668) μοχϑηροὶ 
μέν εἶσι λόγοι καὶ ψευδεῖς, ᾿Ετεοκλεῖ δὲ καὶ Ἰξίονι καὶ τοκογλύφῳ πθε- 
σβύτῃ πρέποντες. ϑ΄ίοῦυ. ΕἾον. 2, 8. ὁπ. Ἰθηηπη.: ἱτοῦ μὲν --- κερδα- 
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νεῖς". ν5. 2 κερδανεῖς ῬΊ]αί, οὐ 5100., χερδανεῖ ΒοΥρ51. ΤὐαυΙρΡΙΑΙ Ἰοοι5 
γα]ρὸ ἐγ θαϊταν βἰπθ ᾿πϑέδ γδϊο Π6. 

ΞΥΎΝΥΡΙΟΑΣ 

Θαοίομιβ. (ὐΔ]1ρ. ὁ. 57: οἱ ραρίοηιϊηιιι5 Π]Ή 65|67 (41. πη 5ίο07) {γα- 
σοφάϊαρι δαϊίαυϊί, φιίαρι οἵην Νοορίοϊοηιιδ (Γαρσοθαι5 ἱμαϊ8 ψιῖδι8 γθα [7α- 
οοαογλίηι Ῥημήίρριιδ οοοἴδιι8 ὁδί 6φ6Ραΐ. ΤΟΒΘΡ δ. Απί. Ταά. 19. 1] Ιὸ: 
ῦ τὲ ὀρχηστὴς δρᾶμα εἰσάγει Κινύραν. ἐν ῷ αὐτός τε ἐχκτείνετο καὶ ἡ 

ϑυγάτηρ Μύρρα --- ὁμολογεῖται δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην γενέσϑαι 
ἐν ῃ Φίλιππον τὸν ᾿Δμύντου "Μακεδόνων βασιλέα κτείνει Παυσανίας 
εἷς τῶν ἑταίρων εἰς τὸ ϑέατρον εἰσιόντα. 1)6 δυβυπ θη ο αἀγαμηδί5 οἵ, 

Ονϊά. Μοί. 10, 398 --- 5602 Ἡγρίη. 8}. 8 οὐ 164 ὅϑιν. ἴῃ  ορ. Εο]. 
10, 18. 

ΜΗΔΕΙΑ 

4 

ὀλόμαν ὀλόμαν ἀποχηφωϑείς 

Ἀν δο: 1018: κᾷτα Μελάνϑιον ἥκειν ὕστερον εἶς τὴν ἀγοράν; --- 
εἶτα μονῳδεῖν ἐκ Μηδείας " ὀλόμαν ὀλόμαν ἀποχηφωϑεὶς τῆς ἐν τεύ- 

τλοισι λοχευομένας ᾽" τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους ἐπιχαίρειν. πῚ ΒΟΒΟΙ, νϑ. 

1012: μήποτε ἐκ τῆς Εὐριπίδου Μηδείας παραγράφει ἐχεῖνα “ὦ δύστη- 
νος ἐγὼ μελέα τε πόνων. πῶς ἂν ὀλοίμαν᾽". οἵ δὲ αὐτοῦ τοῦ ΜΜελαν- 
ϑίου φασὶν εἶναι μόδς ἐξ ἧς ταῦτα. Ἰὰυτ!ρί46ο 46 ἀτδιηδίθ νᾶμα 

οϑὲ βιιβρίοῖο, απδηη ΒΌΒΡΙΟἴομ θα, 51 ΜΙ} Μοᾶθα οχ  Ἰδ5βθί, 
ΠΘΙΏΟ ὉΠΠΟΊΙΔΙΗ Ρτοϊδίαντιβ οὐαί. Ἐῶ Μουβηϊ ροί5 Μάρθα Ππᾶᾷ ΝᾺ 
μαν ὀλόμαν ἀποχηρωϑείς ρου αμη. 6556. τυ θὈ]Π1ον οἱ. ΕὙΤΖΒΟΠΙτι5 
ἴῃ ΑΥὐ. Βδῃ. ρ. 106. [5018 6556 σϑῦθδ τηδηϊ! ϑϑίπτη οί. ᾧπδο 51}1- 
εἷς Αὐἱβίορμαμποε, τὰς ἐν τεύτλοισι λοχευομένας . πΘΒοίτητι5 πιηαο ἀ6- 
τοτίδ 51η{. 

ΝΙΟΒΗ 

Ὁ 

λεπτοσπαϑήτων χλανιδίων ἐρειπίοις 
ϑάλπουσα καὶ ψύχουσα καὶ πόνῳ πόνον 
ἐκ νυχτὸς ἀλλάσσουσα τὸν καϑ' ἡμέραν 

ῬΙαί. Μοσ. Ρ. 691 Ὁ: ἡ τραγικὴ ἐκείνη τροφὸς τὰ τῆς Νιόβης τέκνα 

τιϑηνεῖται : λεπτοσπαϑήτων ᾿- ψύχουσα’ (ν5, 1 οἱ 5): ἰδ 1α. Ρ. 4061: 

μηδὲν ἡδὺ καρπουμένη μηδὲ χρήσιμον; ἀλλ᾽ ἐπιπόνως καὶ ταλαιπώφως 

ἀναδεχομένη τῶν σπαργάνων " ἐρειπίοις ϑάλπουσα --- ἡμέραν". 8ο- 

ῬΠοο] 15. ΝΊοΡδο ρυοθαὈ,Π1ον Ἰοοῦπα νἱπάϊοαί Ἅ]ο]κ. ἴῃ ῬΊνα]αν. Ρ. Χ. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ Ο ΨΕΥΔΆΓΓΕΛΔΟΣ 

Αὐἱβίοί. Ῥοοί. ὁ. 16 Ρ. 1466 ἃ 18: ἔστι δέ τις καὶ συνϑετὴ (50. ἀνα- 

γνώρισις) ἔκ παραλογισμοῦ τοῦ ϑεάτρου.- οἷον ἐν τῷ Ὀδυσσεῖ τῷ ψευὸ- 

ἀγγέλῳ: τὸ μὲν γὰρ τόξον ἔφη γνώσεσϑαι ὃ οὐχ ἑωράκει. ὃ δέ. ὡς δι᾽ 

ἐκείνου ἀναγνωριοῦντος., διὰ τούτου ἐποίησε παραλογισμόν. 

ι 
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ΟἸΔΊΠΟΥΣ 

θ0 

οἰχτρῶς ϑανεῖν μ᾽ ἄνωγε σύγγαμος πατήρ 
δαοίοι. Νγοι. ὁ. 46: οὐδεγυαίιηι οἰΐαηι [μον αἰ πουϊδδίηιαηι {αϑι]αηι 

οαλ αι 50. Θιμ (Νογομοπ) »ιιθίσο Οοαΐριηι οαϑμίοηι αἰφψιι ἦι ἔς εἰοδ᾽580 
υρῦδιι ᾿ ϑανεῖν --- πατήρ᾽. Π1ο ΟδΔ88. 68, 38: Νέρων μὲν δὴ τοιαῦτα 
ἐτραγώδει καὶ τὸ ἔπος ἐκεῖνο συνεχῶς ἐνενόει " οἰχτρῶς ---- πατήρ. 
οἰκτρῶς ομι. ὅτιοῖ. πατήρ] μήτηρ πατήρ ὅϑ'πποῦ. Ἰπανὶρ  ἀθυση οθ56 γνοὺ- 
51πὴ οἱ, ὙΥ̓ ΘΙΟΚου. 

ΠΑΡΘΕΝΟΠΑΙΟΣ 

Ἰηῖορ;. 1... δ, 92 (ἀπά πομπι}1ἃ ΤΡ υ ϑαϊάαβ ν. παραστιχίς): 
Διονύσιος ὃ μλνρνννο ἢ Σπίνϑαρος. ὡς ἔνιοι. γράψας τὸν Παρϑε- 
νοπαῖον ἐπέγραψε Σοφοκλέους. ὁ δὲ (Η ὀγδο!άθβ ῬΟμΕΪΟ 5) πιστεύ- 
σας εἴς τι τῶν ἰδίων συγγραμμάτων ἐχρῆτο “μαρτυρίοις ὡς Σοφοκλέους. 
αἰσϑόμενος. δ᾽ ὁ Διονύσιος ἐμήνυσεν αὐτῷ τὸ γεγονός. τοῦ δ᾽ ἀρνου- 
μένου καὶ ̓ ἀπιστοῦντος ἐπέστειλεν ἰδεῖν τὴν παραστιχίδα᾽ καὶ εἶχε Παγ- 
καλος" οὗτος δ᾽ ἣν ἐρώμενος Διονυσίου. ὡς δ᾽ ἔτι ἀπιστῶν ἔλεγε 
κατὰ τὴν τύχην ἐνδέχεσϑαι οὕτως ἔχειν. πάλιν ἀνταπέστειλεν ὃ Ζ4ιο- 
νύσιος ὅτι καὶ ταῦτα εὑρήσεις “ γέρων πίϑηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ" 
ἁλίσκεται μέν. μετὰ χρόνον δ᾽ ἁλίσκεται’ . καὶ πρὸς τούτοις “ Ἡρακλεί- 
δης γράμματα οὐκ ἐπίσταται". ὃ δ᾽ ἠσχύνϑη Ὦ.. 

ΠΤΩΧΕΊΑ 

τ Αὐϑίοί. Ῥορί. 6. 38 ρ. 1459 Ὁ 6, νἱάθ βρῇ. ἔν. ῥ. 195. 

Σεῖς ἸΡΊΝΗΝ Αἱ 

Αὐϊβίοί. Ῥοθέ. ὁ. 1ὅ ῥ. 1464 ἃ Θι:: ἔστι δὲ παράδειγμα πονηρίας μὲν 
ἤϑους μὴ ἀναγκαίου ὁ Μενέλαος ὁ ἐν τῷ Ὀρέστῃ. τοῦ δὲ ὁ ἀπρεποῦς καὶ 
μὴ ἁρμόττοντος ὅ τε ϑρῆνος Ὀδυσσέως ἐν τῇ Σκύλλῃ καὶ ἡ τῆς Μελα- 
νίππης δῆσις. 1014. ο. 36 Ρ. 1461" 82: οὗ φαῦλοι αὐληταὶ κυλιόμενοι. 
ἂν δίσκον δέῃ μιμεῖσϑαι καὶ ἕλκοντες τὸν κορυφαῖον. ἂν Σκχύλλαν αὐ- 
λῶσιν. 1)1ν ΘΙ ΒΙ ΒΒ: τη} ΥΡΤ] Θη τὴ 5]ρΡ]ῆοαί ΟνἹάππι5 Τ υϊβέ. 3, 308: 
ἵηιρία π66 {γαρίοσοβ ἐοίϊγίδδοί ϑομία οοίμιγηος,, τὶ ραίγίμηι ογίμθηι (1656- 
Οιῖδϑοί αὨ107.. 

Σ Ἐ ΥΡΈΕΟΙ 

Τ 

σὺ δ᾽ ὦ τὸ λαμπρὸν φῶς ἀποσβεννὺς γένους, 
ξαίνεις ἀρίστου πατρὸς Ἑλλήνων γεγώς; 

ῬΙαί. Μον. Ρ. 84 Ὁ): τὴν δὲ πρὸς τὸν ᾿4χιλλέα τὸν ἐν Σκύρῳ καϑή- 

Ἢ) Τία οχίγοτηα, σου δ ον θη ϑιηΐ : πη8]6 γτ]ρὸ ἸΘρτέτν Ἡρακλείδης 
γράμματα οὐκ ἐπίσταται οὐδ᾽ ἠσχύνϑη. Εογίαββθ ΤΙ Ομ βτι5. ΟΠ ἴρ86 
ΟἸτπι ἀθοθρίιβ οϑβοὺ Ἡθυδο 15. ἔγαπάθ θα παι μ. 047 ΘΟΠΙ ΘΙ ΠΟΥ ΑΥἸΠΉτΙ5, 
ῬΡοβίθα νἱηδιοΐδιη 40 ἩΘυ ο 6. συμ ρϑιῦ οὐ ρᾶν ραῦὶ τοί], 
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μενον ἐν ταῖς παρϑένοις γεγενημένην ἐπίπληξιν ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως «σὺ 

δ ἘΞ γεγώς; 1014. Ρ. 72 Ἐ: καὶ ὁ ἐν τοῖς Σκυρίοις Ὀδυσσεύς «σὺ δ᾽ 
ει ψεῦ ὡς ;᾽ ϑόρθοοῖ! Ἰοσαμι ἐγ ιθαϊὲ Βυιιποκῖτι5. ν8. 1 ἀποσβεννὺς] κατ- 
αἰσχύνων Ῥ. 72. 

ΦΎΔΟΝ ΓΤ ΕΣ 

ὑπὲρ γὲ μέντοι παντὸς βλληνῶν στρατοῦυ 

αἰσχρὸν σιωπᾶν. βαρβάρους δ᾽ ἐᾶν λέγειν. 
ΡΙαι. Μον. Ῥ. 108 Β: " ὑπέρ --- στρατοῦ’ (ν5. .1) τῶν ἄλλων φι- 

λοσόφων οὐ μόνον : αἰσχρὸν σιωπᾶν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅσιον ἐν δοῦναί τι. 
Τῖορ. 1. ὅς. 8: ἐχάϑισεν (Αὐἱδίοί 165) εὐτών “ αἰσχρὸν σιωπᾶν. Ἶσο- 
κράτη δ᾽ ἐὰν λέγειν. πη 11]. Τηρῦ. 8,1, 14: δοφιο (Ἰβοογαίθ) ἑαηὶ 
δ6Ή1076 --- Αγϊδίοίοίος5 ργαδοῖρογ 6 αγίθηι οΓαἰοτ απι ρρΩρΗ, ποίο ψιϊάθηι ἡο, 
μέ {γααϊίιι", υϑγδιι ὁ Ρηϊοοσίοία ΚΥΟχιιογιίο)" τἰδιι5 " αἰσχρὸν σιωπᾶν καὶ 
᾿Ισοχράτην ἘΣ λέγειν. ΟΙἷο. 46 Οταΐ, ὃ, 85, 141: “4γἱδίοίοἴο5 ---- ημιία- 
υἱί γορδηΐδ ἰοίαηι [ογηιαηι 9706 αἰϊδοϊρίαξ δίαθ νογϑιηιψο φμοηααηϊ εἶθ 
Ῥημοοίοία μαιο 86οιδ αἱαῖί: 116. Θγἴηι {1796 δ1δὴ αὶ 6586 1α6676... Οὐίγν ὕαγ- 
ναγοδ., Πῖς αμίθηι σιργι 15οογαίθηι ραϊογοίιιγ" (ἴσ6)6. Ὑ οὐ 15 αἰσχρὸν σεω- 
πᾶν αἴἰΐαι ΟἸο. δα Αἴ. 6, 8, ὅ. ἘπαιρΡΙάθὸ5. 6856 σ  υθτι5 ΡΥ ΟὈΔΌ116 οϑί. 

τ 

τίς δ᾽ ἂν δὲ νύμφη; τίς δὲ παρϑένος νέα 

δέξαιτ᾽ ἄν; εὐ γοῦν ὡς γαμεῖν ἔχεις τάλας. 

ῬΙπὶ; Μοῦ». 708. ΑΔὉ ὃ γαμεῖν παρασκευαζόμενον γέροντα ἐστεφα- 
ἀρ τάν η καὶ μυριξόμενον ἀποτρέπων καὶ λέγων τὰ πρὸς τον Φιλοκτή- 
τὴν “ τίς -- τάλας’ . οὐκ ἄτοπός ἐστι. ΡΙαΙ. Υ. δ Ο]οη. δὲ 89. ἀλλὰ γέ: 
φοντι νέαν ἀγομένῳ, φαίη. τις ἂν ἐμμελὴς ἄρχων ἢ νομοϑέτης τὸ πρὸς 
τὸν Φιλοχτήτην “εὖ γ᾽ οὖν --- τάλας" (ν5. 3). ν8. 3 γ᾽ οὖν ῬΙαΐ.. γοῦν 
Μαυβρτανῖαθ. ἘΣ ῚΡΙΑῚ Ἰούσχη {1 1 ΜΌΒρΥ., ΟΡΠΟΟΙ1 Ἡυτηδη 18, 
Μία ϑ γαίθ!α1 σοιηϊοο., οἵ, ΜοιμοΚπιβ ὕοπι. 4 Ρ. 672. 

ΦΙΝΕΙΔΑΙ 

Αὐ]βίοί. Ῥοϑί. ὁ. 16 Ρ. 1465 ἃ 10: τετάρτη δὲ (5.. ἀναγνώρισις) ἡ 
ἐχ συλλογισμοῦ. οἷον --- ἡ ἐν τοῖς (ταῖς Πρν1) Φινείδαις (φοενίδες νὴ) 
ἰδοῦσαι γὰρ τὸν τόπον “συνελογίσαντο τὴν εἱμαρμένην - ὅτι ἐν τυύτῳ 
εἵμαρτο ἀποϑανεῖν αὐταῖς " καὶ γὰρ ἐξετέϑησαν ἐνταῦϑα. ΟἿ. ΤΊ πιο 168 
(ὑπ. 8 Ρ. 898: ὀφϑαλμιᾷ τις. εἰσὶ Φινεῖδαι τυφλοί. Ἰυϊβάθηῃ {ἰδ} 
{τσ ο Ἰδ 1 ΒΟΥ ρ510 ΑἸ {1π8. 

͵ 

ΩΡΑΙ (Ὁ) 
10 

-» 3 ᾿ Ἂ 2 » ΄ 

πᾶν εὐμαρὲς ϑεοῖσι κούδαμῃ μακρᾶν. 
ἥλι Π' π ή 99. ὦ ὃν Ὡρῶ ες κ. παν - Οτίοη ΕἼον. ὅ, 8 Ρ. 47, 22: ἐκ τῶν δὰρων. παν --- μαχρανῦ. παν 

ευμαρὲς οοὐ. '᾿ΥΑΡΊΟΙ ροοίδο 586. νουβῖπη. οἷ, δον ἴητι5. Ὁ. 80 
Τογίασβο ἐκ τῶν Κωφῶν (ϑ΄ομ]νο0115) Ἰορη άπ, 
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11 

σωτῆρες ἔνϑα κἀγαϑοὶ παραστάται 
ΛοΙϊδη. Υ. Ἡ. 1,80: “ιόσκουροι τοῖς δειλαίοις γενώμεϑα σωτῆρες 

ἔνϑα καγαϑοὶ παραστάται. τοῦτο δι) τὸ λεγόμενον ἐπὶ τῶν ϑεῶν τού- 
των. ἔνϑα οοττιρίπι, ἐοτέ, εὖνοι ὃ 

12 

ΑἸοΙρΙν. 3, 3, 71: ὁ ̓ Δτρεὺς οὗτος " ἔξελϑε᾽ φησίν " ἐκ τῆς ἰμῆς μο- 
ναγρίας"᾽. “ ψιάρηίαν παοο δὰ ἱγσαροράϊαιη ἀγαθοὶ ρορίαθ, Γογίαθ80 
ΟΡ ΟΟΠ 5. τοίη αὶ οϑβο; π660 ἰπορίο 4π|5 ὁομϊοῖαῦ Βα ποητα, 'ρ5α 
Ροοίδο γϑῦρα 6586: ἔξελϑε --- τῆς ἐμῆς μοναρχίας, οὐϊ ΒΟΥ ΡΌΟΥ 5110 
ΘΟΉΒ1Π10 ἀοσοιηϊηοάδίο μυναγρίας συ Ὀπυ π΄. ΜΕΙΝΕΈΚΙΨΒ, 

19 

μάτην ἀδήλους ἐλπίδας καραδοκῶν 
ΑἸοῖρΙιν, 8, 13, 8: τίς ἂν οὖν ἔτι πονοίη.. μάτην ἀδήλους ἐλπίδας 

ἐχ γεωργίας καραδοκῶν: μετιτέον μοι ἐφ᾽ ἕτερον βίον. οΥα ἐκ γε- 
ὠργίας ἀπ΄ ἀο]οπάδ ἀπ΄ ροβί μετιτέον μοι οΟ]]οοαπάα συπηΐ: απὸ 5] 
ΓΘΙΠΟΥ ΟΥ8, ΠΑΡ ΘὈ15 ἐπ ππθύσαιτη ἐγαρῖοο ροθία παι 1 Πρ πη. 

14 

ὦ δαῖμον ὅς μ᾽ εἴληχας, ὡς πονηρὸς εἶ. 
ΑἸΟΙΡΙΝ». 9, 49,1: ὦ δαῖμον ὦ ὅς μὲ [κεκλήρωσαι καὶ] εἴληχας. ὡς 

πονηρὸς εἶ καὶ λυπεῖς ἀεὶ τῇ πενίᾳ συνδέων. ὙοΥΡὶ5 κεκλήρωσαι καὶ 
ΟΧΡῸΠΟΥ5. ΒΘ ΔΤ πΤη ΓΘΒΕ ΟοΡδέια Ψ. 1,. Ρ- 64. Οὐομηῖοὶ 51} γ ΘΥΒ115 
ἃ Π ἰγαριοῖ, ΠΟ δ1ι51π| ἀθοουμοῦο. ΚΠ] 1ηὰ σααπέ γοῦθα Π ΠΘΟοοΥ 
4, 40: αἰαῖ τῶ σκληρῶ μάλα δαίμονος. ὅς μὲ λελόγχει. 

15 
δι , 
ἀείζων πένϑος 

Αποοά. Βοκκ. ρ. 347,80: ἀείξων πένϑος ἐρεῖς. ὡς Σοφοκλῆς (ὦ. 
671) ἀεέζωον ἕλκος. γοδὰ ἀείξζων πένϑος ἰταρὶοϊ 6556 Ρορίδο εἰ. 
ΕΥΤΖΒΟΠ 5 ἴῃ Ατὶ ἤδη. ρΡ. 101. 

10 

καὶ γὰρ τὸν ἄλλον ὧδε ϑνητοῖσιν νόμον 
» - 9 φλ 5 ΄ὔ ᾿ 

οψει διαϑρῶν" οὐδὲν ἣν πάντῃ καλὸν 
οὐδ᾽ αἰσχρόν, ἀλλὰ ταῦτ᾽ ἐποίησεν λαβὼν 
ὁ καιρὸς αἰσχρὰ καὶ διαλλάξας καλά. 

ΑΠΟΉΥΤΩΪ 4155. δπξϊϑοορί, ἴῃ ΟΥΘΙΠ Οραβο. Βθῃΐ, νο]. 3 ρΡ. 316: 
παρεξοῦμαι δὲ καὶ ποίημά τι " καὶ γὰρ --- καλά. νϑ5. ἃ ὧδε] [οτία556 
τόνδε Ι6ρ. ν5. 3 διαιρῶν απΐθ Δ Α]οΚ. ν5. 3 οὐδὲν ἂν νυῇϊσο, οὐδὲν 
ἣν βουῖρεὶ. νβ. ὃ ταῦτ᾽ οα., ταῦτ᾽ Μοϊποκῖμ8. 

17 

τὸ μέν τι χαίρω, τὸ δέ τι χαὶ λυπούμεϑα. 
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ἈΠΟ. σπ. σολοικ. ἴῃ Αποοά. Βοῖδββ. ν0]. ὃ Ρ. 389: γίνεται δὲ 
(5ο. σολοικισμός) ---- περὶ τοὺς ἀριϑμούς “ τὸ μέν --- λυπούμεϑα᾽. 

18 
τούτῳ δέ, τέκνον. πολλὰ καἀγάϑ'᾽ οἱ ϑεοὶ 

; δον 

᾿ΑἈερδαπου Οοπι. ὃ Ρ. 89 ἴη ΑἸΠ. ΧΡ. 446 Ο οἱ ΧΙ. 494 Ὦ;: 
τούτῳ δέ. τέκνον, πολλὰ κἀγάϑ᾽ οἱ ϑεοὶ τῷ δημιουργῷ δοῖεν. ὃς ἐποί- 
ησέ σε. ΡΡΑΣΣ τέκνον ῬΥΙΟΥ 5. θὰ ριοάυοία οβίθη ἀϊ ἐγ ρΡΊοἱ Ρο6- 
τὰ 6. ̓ πηϊ αἱ ομ οι. γ8. 1 πολλὰ κἀγάϑ'] πόλλ᾽ ἀγαϑὰ Ῥ. 446. 

ΤΏ 
" δ Ὡνἤ 3 , 

πυρὸς δ᾽ ἐξ ὀμματῶν 
ἐνας νλόν αἴγλην 

ΑΡοΙ]οά, 9. ἃ. Ὁ 66 Ἠδτσα]ο: ἣν δὲ καὶ ϑεωρηϑεὶς φανερὸς ὅτι 
παῖς Διὸς ν᾿ ἘΜ τ μὲν γὰρ εἶχε τὸ σώμα. πυρὸς δ᾽ ἐξ ὀμ- 
μάτων ἔλαμπεν αἴγλην" οὐκ ἠστόχει δὲ οὔτε τοξεύων οὔτε ἀκοντίξων. 
γοθα βαρτδ δαβουρία ροθίδο νἱἀθηΐαν ἰγαρίοὶ, ἐογίαθϑθ [Ομ ἷ5 βαηΐ, 
οὕπιθ οἴ ἜΤ 50 

20 

οἴκημα ἀρ τς πολυπλόκοις 
ἈΡρο]]οά. 8,1, : ἣν δὲ ὁ λαβύρινϑος οἱ ὃν Δαίδαλος κατεσκεύασεν. 

οἴκημα καμπαῖς ΗΑ 2.1 πλανῶν τὴν ἔξοδον. 'ΓταρΊοὶ ροοίαθ γουθᾶ 
ἴῃ ΠΙ5 Ἰδαίου βιιϑρι δία Μ ΘΙ 6 κῖπι|8. 

21 

ἤτοι στρατεύσεις ἢ μένων ἔσει κακός. 
ΑΡΟΙ]οη. Τ,οχ. Ηομ. Ρ. 886: ἤτοι --- διαξευχτικῷ συνδέσμῳ " “ἤτοι 

στρατεύσει σημαίνων ἔσῃ κακός". στρατεύσεις ἢ μένων οοὐγοχὶ ου- 
Ρἷπ5. ουβαμη ΘΠΒΡΊοοΥ ΒΟΡ ΠΟΘ] οι 6556 οχ 4 χαιῶν συλλόγῳ γοίϊ- 
ἴαχη ; νἹἀθίαν ΝΊΧΟΡ ΑΟΠΠ]Οπ ἃ]] 06]. 

»}»». 

βαρὺς βαρὺς σῤνευξθβᾳ ὦ φίλοι, βαρύς. 
ΑΡρο]]οη. ΟΥμΐαΣ. Ρ-. 4, 18: ἐν οἷς δὶς τὸ αὐτὸ “στοιχεῖον παραλαμ- 

βάνεται; ἔλλαβεν ἐ ἔννεπεν ΟΝ καὶ λέξις" ΜΜΗῶσ᾽ ἄγε. Μῶσα ; λίγεια : 
“ βαρὺς βαρὺς σύνοικος". ῬΠοΟΟΡδιημη. ἈΠιοίῦ. νο]. 8 Ῥ. 516: ἡ δὲ ἐπί- 
ξευξις τὸ αὐτὸ παρονομάξει συνημμένως. ὡς τὸ βαρὺς βαρὺς σύν- 
οὐκος". ΤΟΠμα 65 5106]. Τὐ]ιοίῦ. νΟ]. 6 Ρ. 888 ἀθ θρδῃδίορβὶ α1586- 

γθη5: καὶ ἄλλως ᾿ βαρὺς σύνοικος. ὦ φίλοι, βαρύς". Οὐοιμΐοο ροοίδθ 
ψοΥβαη χα} ΜΟΙ οἰςῖτι5. Οὐπι. Θα. τηΐη. Ὁ. ΧΧΠΙ. 

μ 28 
ὦ Ἡράκλεις 

...9 ι ω 
Αὐ δια, νο]. 1 Ρ. 59: τέ δ᾽ ἂν εἴποις τὴν περιβόητον κλῆσιν ἔν τὲ 



ΑΡΕΒΡΟΤᾺ 657 

δὴ κωμῳδίαις καὶ τραγῳδίαις καὶ πᾶσι λόγοις. ἔτι καὶ νῦν παντὸς ὡς 
εἰπεῖν ὦ Ἡράκλεις βοῶντος --τι; 1)6 ἐγαροοα 5. {17 ντἀοίαν, 

24 

φίλων γὰρ ἄρξεις μὴ κρατῶν ὅσον ϑέλεις. 
Αὐβεϊά. δ]. ΕΡ. 792: “μεστὴ δὲ καὶ ἡ τραγῳδία τῶν ταῦτα σίαραι- 

νούντων. ὃ μέν γέ τις αὐτῶν που λέγει φίλων -- ϑέλεις". ὁ δ᾽ αὖ 

(ϑὅορ]ι. Αἱ. 1858) φησι “ κρατεῖς τοι τῶν φίλων ἡσσώμενος". Τυυνὶρ 415 
ΟΒ56᾽ ῬΓΪΟΓΟΙῚ Ὑ ΘΥΒΊΏ Οἱ. 1) 1] ΔοΥἤιι5. 

20 

στυγῶν μὲν ἄστυ. τὸν δ᾽ ἐμὸν δῆμον ποϑῶν 
Αὐν. Αοἷ. 33: στυγῶν --- ποϑῶν. τὉϊ βοΠο]α: ὃ στίχος ἐκ τρα- 

γωδίας. 
20 

δυσπινὴ πεπλώματα 
ΑΥν. ΑοἸι. 426: ἀλλ᾽ ἢ τὰ δυσπινῆ ϑέλεις πεπλώματα ἃ Βελλερο- 

φόντης εἶχ᾽ ὁ χωλὸς οὑτοσί; 146 απδο Αἰχὶ Ρ. 352. 

21] 
ἄπελϑε λαΐνων σταϑμῶὼν 

Ατ. Αομ. 449: ΕΥΡ. τουτὲ λαβὼν ἄπελϑε λαΐνων σταϑμῶν. Μα- 
πἰ βία ραγοάϊα ἐγαρῖοὶ νούβϑιι5, ἔογίαβϑο ΕυΙΡΙ4 61, Τίθμηι ἘπιρΙ θα 
6556 γοῦθα ̓ ϑΌΒΡΙΘΟΣ απᾶθ 5ἐδιίπι Βα ΙοΙαηἐπν ΑΘ}. 450: 

ὦ ϑύμ᾽. δρᾷς γὰρ ὡς ἀπωϑοῦμαι δόμων. 

28 

ὦ κλεινὸν ὄμμα. νῦν πανύστατόν σ᾽ ἰδὼν 
λείπω φάος τόδ᾽ - οὐκέτ᾽ οὐδέν εἰμ᾽ ἐγώ. 

Αὐν. Ας}ν. 1184: δεινὸν ἐξηύδα μέλος “ω --- ἐγώ᾽. ν8. 3 “φάος 
τοὐμόν. οὐχέτ᾽ εἰμ᾽ ἐγώ οὐᾶοχ αν., φάος τόδ᾽" οὐδὲν οὐχέτ᾽ εἰμ᾽ 
ἐγώ Μοίμοκιβ. Αὐὖ. Εᾳ. .1348: οἴμοι ̓ κακοδαίμων᾽ οὐκέτ᾽ οὐδέν εἰμ᾽ 
ἐγώ. Ἐπαν. ΑἸο. 387: ὡς οὐκέτ᾽ οὐσαν οὐδέν. 

29 

τί δῆτα χεῖρες οὐκ ἂν ἐργασαίατο: 
τ. Ἀν. 1147: τί 5. πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο : ὙΡΙ ΘΠ] 18: 

παρὰ τὴν παροιμίαν “ τί δῆτα χεῖρες οὐκ ἂν ἐργασαίατο;" Ογυἱ γοΥδιι5 
6 τ ᾶροραϊα τορϑίϊξιβ νι θέαν. 

90 

ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου 
δίνης πτερωτὸς φϑόγγος ἐξακούεται. 

ΑΥ. Αν.1197: “ ὡς --- ἐξακούεται". '“ΓΥαρΊοατη ΘΟ] στὴ δ 1] 6 ἀρηο- 
ΟΒΟΙΠΙ5.:» ἀπ ΙΑ. ἰδηθη ροίοδέ ἡσππὴ ἰπΐθοτα σοῦῦθα ΑΥΙΒΓΟΡ Δ Π085 
56. ν ΑΥί. 

τηλοῦ. ΘΕΈΛΕΟ. ΕΕΛΟΜΕΧΝΤΑ. 42 
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91 

ὦ μῶρε μῶρε, μὴ ϑεῶν κίνει φρένας 
Αν. Ανυ. 1938: “ὦ μῶρε --- φρένας". Τογίαθ56. ΒΌΡΠΟΟΙ15 ὙΘΥΒΤΙΒ 

βἰουΐ γ8. 1240 1ϑνὶ πππίαίϊομο ἔδοία οχ ϑορθοο]ὸ τορϑειιβ οϑί. 

92 

ἀγανόφρονος ἡσυχίας 
Ἂν. ΑΥ 1591: Σοφία Πόϑος ἀμβρόσιαι Χάριτες τό τε τᾶς ἀγανό- 

φρονος Ἡσυχίας εὐάμερον πρόσωπον. Αγ. ΤΠ γϑιϑίν. 1289: ἡσυχίας περὶ 
τῆς μεγαλόφρονος ([. ἀγαυδραανοθν, 

90 
Ἄ1τ. Ἀν 1708:-. 17: 

δέχεσϑε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις" 
προσέρχεται γὰρ οἷος οὔτε παμφαὴς 
ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε χρυσαυγεῖ δόμῳ 
οὔϑ᾽ ἡλίου τηλαυγὲς ἀκτίνων σέλας 
τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται. “.- 
πάλλων κεραυνόν, πτεροφύρον Διὸς βέλος" 
ὀσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος εἰς βά ϑὸς κύκλου 
χωρεῖ, καλὸν ϑέαμα" ϑυμιαμάτων δ᾽ 
αὐραι διαψαίρουσι πλεκτάνην καπνοῦ. 

Ττητδῦϊο ἐταροθαϊδθ τηδηϊθϑία, 564 ἀπ 1 αγ1 πὸπ ρούοϑί απ] ἢἴο 1Π|ςῸ 
Ὁ ΘΧΘΙΡ] ΔΙῚ διὸ Αὐβίορ Πδη65 ἀΙΒο ββου. 

94 
ΑΥ. Ερ0]. 1: Ὦ, λαμπρὸν ὄμμα τοῦ τροχηλάτου͵ λύχνου. 01 ὅοἶιο- 

11: ὑποπτεύεται δὲ ὁ ἴαμβος ἢ τοῦ ᾿ἡγάϑωνος ἢ τοῦ “Δικαιογένους, 
διὰ τὰς ἑταίρας ἐγκαϑιξομένας. Ἰουίαθθ6. ἰπδη5 ἰδία βυιβρίοῖο, απᾶχη- 
4πᾶπὶ ρα οαἴδηη ἰγαροθαϊαθ οὐ ἴῃ ποὺ νοῦϑὰ οὐ ἴῃ 115 411 566 ππ {0 
γ Δ ουτ ΔΡΊΏΟΒΘΟΘΥΙΘ. 

90 

γυναικῶν ϑηλύφρων ξυνουσία 
Ατ. ἘΠ90]. 110: καὶ πῶς γυναικῶν ϑηλύφρων ξυνουσία. υἱοὶ ϑὁ]ιο- 

Ἰα : ἐκ τραγῳδίας τοῦτο. 

90 

οὐ γάρ ποϑ'᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐξελήλυϑε 
δράσουσ᾽- ὅμως δ᾽ οὖν ἐστι καρτερητέον. 

ΑΥ, Εἰ00]. 825: οὐ γάρ ποϑ' ὑγιὲς οὐδὲν ἐξελήλυϑε δράσουσ᾽ ὅμως 
δ᾽ οὖν ἐστιν ἀποπατητέον. ψιάοηύαν ἐταροθάϊδο ο556. ΨΟΥΒιΒ: ἀποπα- 
τητέον ργο καρτερητέον ΑΥἸΒΕΟΡ Δ Π65 515 1{π||, 

97 " 
Ατὶ Εϊᾳ. 231 : ἀλλὰ στεφανοῦ καὶ σπένδε τῷ Κοαλέμῳ. τὶ 5.60]. : 
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- ᾿] ᾽ ’ Ν ᾽ ᾿ ς ᾿ “- Ὶ ξῳ 

ἀντὶ τοῦ ἀνοίᾳ " ἀναπλάττει δὲ αὐτὴν ὡς δαίμονα. τοῦτο δὲ παρώδησεν 
ἐχ τῆς τραγῳδίας. 

δν 
λεπτή τις ἐλπίς ἐστ᾽ ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεϑα. 

Αὐ, Ἐπ. 1944: “λεπτὴ --- ὀχούμεϑα᾽. ΜοΥβιιΒ, Ηἰδὶ ΓἍ]1ου, ὁ {τὰ- 
Βοράϊα βαβοορίαβ. ΟἿ, Ῥοῦβ. ἴῃ παν, Οὐ. 68 οὐ ΟἸιουῖς. ἀὰζΖ. ρ. 88. 

99 

Ἑλλάνιε Ζεῦ, σὸν τὸ νικητήριον. 
ΑΥὖ. Ἐπ. 1258: “Ἑλλανιε --- νικητήριον ̓. ΟΥΒιι5 ἐΓαρ ΘΑ ΙΔ] 58 0 11. 

40 

ναὶ ναί, καταιδέσϑητι πατρῷον Ζ]έα. 

Αὐ. ΝΡ. 1468: “ ναὶ ναί --- Δία ᾽. ἘλαυῚρ 15 6556 νϑύβτη οἱ. ῬοΥ- 
Β0Πτι5 ἴῃ Εὸ. Μοά. 1314. 

41 

τί δ᾽ ἣν ἐς ὑγρὸν πόντιον πέσῃ βάϑος:; 
Ατ. Ῥδο. 140: “ τί δ᾽ ὴν --- βάϑος:᾽ Ηΐβ νου ὶβ ἰγαροράϊδιῃ ΓΙ οΥῚ 

αὖ πιούνιιτη., ἴζὰ ᾿ρϑύτη ἀἸοΘμα] δΘ μα Δυραϊ,. ὅθ Π0]1ὰ γ5, 141 Πὰς ῥγο- 
[οσπαηῖ. ΘΟΠΙΘΟΐαΓΑΒ: τοὺς τραγικοὺς “παίζει διὰ τὰ περὶ Ἰκάρου λεγό- 
μενα" ἢ ἐπεὶ δοκεῖ ὁ 0 Βελλεροφόντης τὴν τοῦ “Προίτου γυναῖκα μετὰ τὴν 
τὴς Χιμαίρας ἀναίρεσιν ἐπανελϑὼν εἰς Κόρινϑον ἀπατῆσαι ὡς ἕξων 
γυναῖκα καὶ ἐπιβιβάσας τοῦ Πηγάσου εἰς μέσην ῥῖψαι τὴν ϑάλασσαν. 
ΒΙΠομΘθοθαθ Ελαστρι θα νϑυβαπι ἐγ θα ΜΘΙποἸκπι5 Εχοσο. ἰπ ΑἸ. 
5066. 1». 38, ΒΘΙΠΘΥΌΡ μομτϊ Ῥουβοηῖ5 ἴῃ Ἐπιν. Ηθο. 1010. 

42 

ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα καὶ μάτην καλεῖς. 
ΑΥ. ῬΙαΐ. 1197: ᾿ ποϑεῖς --- καλεῖς". Μογϑαμ 6 ἰπαροθάϊα ἀογ]- 

γαὔι) 6556 ᾿παϊοανῖ Η Θμηβίθυ ηιβῖπ18. 5680]. τοῦ Θησέως Ἡρακλὴν 
εἰς τὴν ᾿ἡργὼ ἐμβιβάσαντος. ἡ ἡνίκα πρὸς Κολχοὺς ἀπέστειλεν αὐτον κο- 
μίσοντα τὸ χρυσόμαλλον δέρας. συμπαφέλαβε μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ὁ Ἡρακλῆς 
καὶ Ὕλαν τὸν ἑαυτοῦ ἐρώμενον. ἐν δὲ τῷ παραπλέειν τῇ χέρσῳ κρήνην 
ἰδών τινα ὁ Ἡρακλῆς ἀπέστειλε τὸν Ὕλαν κομίσοντα ὕδωρ. ὃς καὶ (ἔ 
καὶ δ) ὑπὸ τῶν Νηρηίδων ἁρπαγεὶς ἀφανὴς γέγονεν. Ἡρακλῆς οὖν 

μηκέτι τοῦ μείρακος ὑποστρέψαντος περιῇει πᾶσαν τὴν ἐκεῖσε ὕλην ξητεῖν 
(.. ζητῶν) τὸν ἐρώμενον καὶ ἐξ ὀνόματος καλῶν" πρὸς ὃν αἵ Νηρηίδες 
τοῦτ᾽ ἔφασαν ᾿ ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα. ΤῬΠΘοάοττιβ Ἡγνίδο. ἘΡίβι. 
86 ἴῃ Νοίϊοος οἰ Καὶ». ΥἹΙ . 32: ποϑεῖν δὲ τὸν μὴ παρόντα καὶ “μάτην 
καλεῖν. ὡς Ἡρακλῆς Ὕλαν (ὕλλαν οοα.) κατὰ τὴν παροιμίαν. ἀξυντε- 
λὲς καὶ ἀνόητον. Ἡγίας ἴθι ἰγαρο θα Ἰδυττ ΔΥΡῚ ΠΊΘῊ [15 ΘΟΠΊΠΠ ΘΙ ΟΥ̓ ΔΕ 
δῸ Ονίάϊο Τιυϊδ. ὃ, 406. 

48 
’ ΄ 

ποντίῳ σαλῶ 

κάμνοντας ἐν χειμῶνι καὶ ναυαγίαις 
42 
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Αν, ΤΊ ϑια. 872: ὅστις ξένους δέξαιτο ποντίῳ σάλῳ κάμνοντας 
ἐν χειμῶνι καὶ ναυαγίαις ; Ὕ οΥθα ποντίῳ ---- ναυαγίαις ΕλανῚρΙ4 15. 6556 
5 ΒΡ ΊοΟΥ,, απο ΑΥΙΒίορ 65 πᾶθο ἀϊοθηΐθιῃ ἔδοϊ. 

11 
ς 4 ᾿Α 

ϑάσσεις τάσδὲ τυμβήρεις ἕδρας 
᾿ Χ ΄, ΄ ΄ 

Ατ. Τ]ιοβηι. 889: τί δὴ σὺ ϑάσσεις τάσδε τυμβήρεις ἕδρας φάρει 
καλυπτὸς. ὦ ξένη: 1). 1ζαγ] ροΐοϑί πὐστπῃ 6 ἐσαροθάϊα πᾶθο τοροίϊα 

β'ηξ δὴ δά 5: ΠΠπάϊηθιι ἰταροθαϊαθ ἃ Αὐϊβδίορμδαμο Ποῖίδ. 

45 

βάυξε τοὐμὸν σῶμα βάλλουσα ψόγῳ. 
Αν. ΤΊθβια. 8905: “βαυζε ---- ψόγῳ". Τιοφαῖθαν ΜΠ ΘΒ] ΘΟ τι5. , ου- 

βιπὴ δπί Ἐλιυ]ρ1 415 ἀπὶ Δα οπιθ ᾿πηϊ αἰϊοποιὴ ἐδοϊμη. 6556. ᾿παϊοαΐ 
ῬοΥΒΟΠΤΙ8. 

40 

ἀν στρέψον ἀνταυγεῖς κόρας. 
Ατ΄ ΤΊθσηι. 902: γύναι, τί εἶπας; στρέψον ἀνταυγεῖς κόρας. 

47 
’ ἌΣ 5 ΄ Ὕ ΡῚ ’ 

τί δ ἔστιν. ὦ παῖ; παῖδα γὰρ. καν ῃ γέρων, 

καλεῖν δίκαιον ὅστις ἂν γι 
Ατ. οβρ. 1297: " τί δ᾽ ἔστιν --- δίκαιον ὅστις ἂν “πληγὰς λάβῃ. 

ΑΥ. ΠΙοβτη. 582: τί δ᾽ ἔστιν. ὦ παῖ; παῖδα γάρ σ᾽ εἰκὸς καλεῖν, ἕως 
ἂν οὕτως τὰς γνάϑους ψιλὰς ἔχῃς. αν τοί ἀδτα 1ΐ5. σούβῖθτι5 ΓἹΔΘΙῚ νο- 
ΤἼΒΒ 6 ἀρηονῖ ΕὙΤ ΘΟ τι5: ᾿ρ58 σοῦθα παν ρΙ θα ΠΟ ρ δ ϑἐ οΥυἸηι. 

48 

Ατν. 6βρ. 1519: ἄγ᾽ ὦ μεγαλώνυμα τέκνα τοῦ ϑαλασσίοιο. 'ΓταρῚ- 
ΟἾΠῚ ΓΘΒΡΙΟΙ ραίθί ὁ ργοάποία ποι η]5 τέκνα ΒΥ 11ὰ θὰ ΡΥΊΟΥΘ. 

49 

α ὅταν κτενῶ σε, τέκνον. 
- (Θόιη, 9..Ῥ. ΠῚ ἴῃ ᾿υπιβί. Θά. ν. 1419, 51: ἄκων κτενῶ σε, 

τέκνον. ὃ δ᾽ ὑπεκρίνετο ᾿ ἐπὶ Παλλαδίῳ τὰρ΄, ὦ πάτερ, δώσεις δίκην’ ὶ 
γοΡθα ἄχων κτενῶ σε, τέκνον ὁ ἐταροοᾶϊα ἀορτοιηρία 6556 οἱ. Μοῖ- 
ΠΟΘ ΚΙ5. 

90 

ἕλκων ἐφ᾽ αὑτὸν ὥστε καικίας νέφος 

Αὐϊβίοι, Μοίθουοὶ. 3, 6 Ρ. 864 Ὁ 18 (ο΄. Ο6111π|5 2, 22, 24. οὐ ΑΡα]οΐ. 
ἦο ἴππη 0 6. 14): ὁ δὲ ἈΘΤΆΤΟΣ οὐκ αἴϑριος. ὅτι ἀνακάμπτει εἰς αὑτόν" 
ὅϑεν καὶ λέγεται παροιμία "“ ἕλκων --- νέφος". Ἰυυπιἄοιη νοὐβῖι ῬΥΌΥΟΥ- 
Ῥ᾽Ά]οΙη αἤουτιαν Αὐἱβίοι. ῬυΟὉ]. 26, 39 γν». 943 ἃ 88 ΤΉ ΘορΠν. (6 νη 5. 8 
87 Ῥ. 772 Ῥ]αΐ, Μον, Ρ.. 828 Ο Τ᾿ ορδηΐδηι 4 , 66 60]. Δυ. 4. 437, 
ΓΟΒΡΊΟΙ ΤΊαΙ. Μὸν. Ρ. 88. Τὸ. ἕλκων ἐφ᾽ αὑτὸν] κακὰ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕλκων 
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ὅ]10}. Αυὺ, κακὸν (γ6}. καχὰ) ἐφ᾽ αὑτὸν Αγ]. ὥστε] ὥσπερ Αὐἱρίοί. 
ῬύΌ}]., ὡς ΘόΠίρα , ὡς ὃ Τ)Ί΄οροπίδη. Κ΄ Π0]. Ατ. νέφος] νέφη ]ΠΘομρ}ν. 
ΡΊαι. Τταρίοὶ ΟΕΒῸ ὙΟΙΒΊΠ ποΐδῃ ΠΥ γ 0, 

91 

δολοπλόκου γὰρ Κυπρογενοῦς 
Αὐϊδίοί. 1]. ΝΊο, 7, 7 ». 1149 16: ἡ δ᾽ ἐπιϑυμία. καϑάπερ τὴν 

᾿Δφροδίτην φασί « δολοπλόκου γὰρ Κυπρογενοῦς". δολοπλύκας 17. 

52 
μόχϑος οἵ ἜΝ φίλοι. 

Αὐϊδίοί. 1]. ᾿πά. 7, 13}. 1240 ἃ 35: διό νφῆσι “μόχϑος -- φίλοι᾽, 
ὡς οὐ δεῖ γενέσϑαι ἀπ᾽ ἀλλήλων τούτου γινόμενον. ΟἿ. Ῥτόνου. ἃΡ- 
Ρομά. ὃ, 99. αιθηὶ Ἰούιμ ἃ θυθτητ5 ἴῃ ἔν. 67. 

99 

οἵ τοι πέρα στέρξαντες οἷ δὲ καὶ πέρα 
μισοῦσιν. 

Αὐϊϑίοι. ῬοΙ. 8, 7}. 1338 ἃ 16: ὅϑεν εἴρηται ὙΜΑ͂Σ γὰρ πόλε- 
μοι ἀδελφῶν (Επ:. ἔν. 965) καὶ " οἵ τοι --- μισοῦσιν". 

94 

ἀϑάνατον ὀργὴν μὴ φύλασσε ϑνητὸς ὦν. 
Αὐϊδίοι. Ποῦ. 3, 21 Ρ. 1894 ν.91: ὃν ὅσαις ἐμφαίνεται τοῦ λεγο- 

μένου τὸ αἴτιον. οἷον ἐν τῷ “ ἀϑάνατον --- ὥν᾽. Τάρπι νοΥθι5 ᾿Θρ ταν 
ἴῃ ἄλης ἀρ οχε ἌΣ ΩΝ νο]. 8 Ρ. 467, υ] φύλαττε ΒΟΥΙθΙασ. Μη. 
τοη. 4: ἀϑάνατον ἔχϑραν μὴ φύλαττε ϑνητὸς ὦν. 

ΜΠ) 

εἴπερ γὰρ οὐδὲ τοῖς κακῶς δεδρακόσιν 
ἀκουσίως δίκαιον εἰς ὀργὴν πεσεῖν. 
οὐδ᾽ ἂν ἀναγκασϑ είς τις εὖ δράσῃ τινά. 

προσῆκον οἶμαι τῷδ᾽ ὀφείλεσϑαι χάριν. 

Αὐϊδιοί. ἘΠ. 3, 98 Ρ. 1397 ἃ 18: εἴπερ -- - χαριν.᾽ Υ5. ὃ αν]. ας 
ἣν δαὺ ὃν βου θοπάπτη. γ8. 4 εἶναι] ἐστι Π10γ] ἀθἰουίογοβ, οἶμαι 5ουῖρδ]. 
τῷδ᾽] τῶνδ᾽ τηΔ]1η. . 

0 

καὶ σὸς μὲν οἰχτρὸς παῖδας ἀπολέσας πατήρ᾽ 
Οἰνεὺς δ᾽ ἄρ᾽ οὐχὶ κλεινὸν ἀπολέσας ἌΡΡΌ Κη 

Αὐϊβίοί. Ἐποί. 3, 28 Ρ. 1897} 18: ὅϑεν εἴρηται : χαὶ σὸς --- γόνον :᾽ 
νβ5. 3 οὐχὶ τὸν Ἑλλάδος κλεινὸν 110γ], τὸν Ἑλλάδος ἀοΙονῖ ΒοΚΚον. 
ὉΠ 6118 ἢ. 1. ἴῃ Απροά. Ῥαυ5. 1 Ρ. 905, 91: καὶ σὸς μὲν οἰκτρός] οἶμαι 
ταῦτα πρὸς τὴν ᾿4λϑαίαν λέγειν τὸν Οἰνέα λυπουμένην δι᾽ ἀδελφὸν 
αὐτῆς ἀναιρεϑέντα παρὰ Μελεάγρου καὶ διὰ τὸν πατέρα αὐτῆς λυπού- 
μένον. 
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ΧΙ 

πολλοῖς ὁ δαίμων οὐ κατ᾽ εὔνοιαν φέρων 
μεγάλα δίδωσιν εὐτυχήματ᾽, ἀλλ᾽ ἵνα 
τὰς συμφορὰς λάβωσιν ἐπιφανεστέρας. 

Αὐἱδίοι, Ποῦ. 9, 38 Ρ. 13991) 39: ὅϑεν καὶ τοῦτ᾽ εἴρηται " πολλοῖς 
- ἐπιφανεστέρας". νϑ5. 1 φέρων] φρενῶν ΘοιποΙιάθν τη. 

08 

λιμένας εἰς ᾿4χαϊκούς 

Αὐϊδίοι. ἘΠποῖ. 8, 6 Ῥ. 14070 84: ἑνὸς ὄντος λιμένος ὅμως λέγουσι 
“λιμένας εἰς ᾿ἀχαϊκμούς". 

59. 

λόγχην ἣν φοφοῦσι Γηγενεῖς 
Αὐϊβίοῦ. Ροοί. 16 Ρ. 1454 22: εἴδη δὲ ἀναγνωρίσεως, πρώτη μὲν ἡ 

διὰ τῶν σημείων. τούτων δὲ τὰ μὲν σύμφυτα. οἷον “ἡ λόγχην 1 ἣν φοροῦσι 
Γηγενεῖς". ἢ ἀστέρας οἵους ἐν τῷ Θυέστῃ Καρκίνος. τὰ δὲ ἐπίκτητα. 
σε 9 ῖο ΟἸνὙ5. 4, 38: τοῖς μὲν ἐν Θήβαις Σπαρτοῖς. ποτὲ λεγομένοις 
σημεῖον λέγεται εἶναι τοῦ γένους λόγχη τις. οἶμαι. ἐπὶ τοῦ σώματος. 
Τα]απτ5 Ρ. 810: λόγχη δὲ λέγεται περὶ τὴν Βοιωτίαν τοῖς Σπαρτοῖς 
ἐντυπωϑῆναι παρὰ τῆς τεκούσης καὶ ϑρεψαμένης αὐτῆς βώλου καὶ τὸ 
ἐντεῦϑεν ἐπὶ πολὺ διασωϑῆναι τοῦτο τῷ γένει σύμβολον. Ἡγρίπ. Δ}. 
72: δὼ ἀγασοτΈ60 φΘΉΘΥΘ ΟΜ1)168 ἴῃ ΔΟΥ̓ῬΟΓῸ ἱηβίσηιε μαθοθαηί. ατορ. Νὰ. 
Ἐρ δύ. 189: Σπαρτιάτας ἡ λόγχη γνωρίξει, ὦμος τοὺς Πελοπίδας. 

00 

σπείρων ϑεοκτίσταν φλόγα 
Αὐϊβίοι. Ῥοοί, 21 Ρ. 1467 029: τὸ τὸν καρπὸν μὲν ἀφιέναι σπείρειν. 

τὸ δὲ τὴν φλόγα ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀνώνυμον᾽ ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει τοῦτο πρὸς 
τὸν ἥλιον καὶ τὸ σπείρειν πρὸς τὸν καρπόν. διὸ εἴρηται “ σπείρων ϑεο- 
κτίσταν φλόγα". Μίναιτη ᾿γεῖοὶ 510 δὴ ἰγᾶρὶοὶ δι Ἰριιαση 6586 ᾿πα Ἰοαῦ 
ΒοΥρίκῖτι5 Πγτ. ρΡ. 1077. 

61 

οὐ χατϑανεῖν γὰρ δεινόν, ἀλλ᾽ αἰσχφῶς ϑανεῖν. 
Αττΐδη, 2185. Εἰριοί. 2, 1, 18: διὰ τοῦτο ἐπαινοῦμεν τὸν εἰπόντα 

“οὐ --- ϑανεῖν᾽. Μοπ. τποη. 604: τὸ γὰρ ϑανεῖν οὐκ αἰσχρόν (]. οὐ 
δεινόν). ἀλλ᾽ αἰσχρῶς ϑανεῖν. 

602 

καὶ τὴν μὲν ἐξηγεδαῦμεμο ἡ δ᾽ ἐπεισθέει. 
Αὐτίδῃ. ῬοΡΙ. Ἐ', ΤΠ σ; Ρ- 4: ὡς μὴ͵ κατὰ τὰς κώπας μόνον. ἀλλὰ 

καὶ ὑπὲρ τὰς παρεξειρεσίας ἐπεισρεῖν͵ ἡμῖν ἑκατέρωϑεν ἀφϑόνως τοῦ 

ὕδατος. τοῦτο δὴ τὸ τραγικόν " καὶ τὴν πος ἐπεισέρρει᾽. ΟἿ, Τμποΐϊδη. 
ΠΟοσυιηοί. 61] νο]. 1 Ρ. 808: ἐπιρρεῖ γὰρ κατὰ τὴν παροιμίαν τὸ πρᾶγμα 
ἐξαντλούμενον ἐς τὸ ἔμπαλιν ἢ ὁ τῶν Ζαναΐδων πίϑος. τὶ 560]. 
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Ρ.119: ἄλλην μὲν ἐξηντλοῦμεν, ἡ δ᾽ ἐπεισρέει, τοῦτο ἡ κυρμμᾷ Ζοιο- 
θὴπ5 1, 75 Π)1οροπίδμια 3, 29. τα. (οὔς ἸΊοροι. Νίμ 9}. 1, 84 ατορ. 
ΟὙΡ. 1, 44. Οὐορ. ΟΥρν. Μορᾳ. 1 41 Οἴορ. Ογρν- Τιοἱά, 1, [5): ἔλλην 
μὲν ἐξηντλοῦμεν, ἡ δ᾽ ἐπεισρέει" ἐπὶ τῶν πονούντων καὶ οὐδὲν πλέον 
ἀνυόντων. ΔΜ. ΓΝ νυ. 166 Ε: τῆς τραπέξης παρατεϑείσης ἐδειπνοῦ- 

μεν καὶ τὴν μὲν ἐξηντλοῦμεν φακῆν. ἣ δ᾽ ἐπεισρέει (εἷς 1,, ἐπεισέρρει 
ΡΨ). ἐξηντλοῦμεν͵ ἐξαντλοῦμεν ΄αἰάαδ, αὖ ροοίδιη. (Ἰαν]ρ 46.) 
ΒΟΙΊΡΒ1556 Βιδρι δῖαν Μοϊποκίι» ὔΧΟΤΟ. ἴῃ Αἰ. ΒΡ60. 23 Ρ. 8. 

θ9 

ἀλλὰ ξενῶνας οἶγε καὶ ῥᾶνον δόμους 
στρῶώννυ τὲ κοίτας καὶ πυρὸς φλέξον μένος, 

κρατῆρά τ᾽ αἴρου καὶ τὸν ἥδιστον κέρα. 
ΑΕ. ΠῚ ρΡ. 48 Α: “ἀλλὰ ---- κέρα΄. ν5. 8 αἴρου 1,, αἴγου Β, αἴργου 

Ν. Τιοοὰβ βδίυυϊοι ἀγδιηδεϊβ, ΠἾΒῚ [Ά]1ον. 

604 

ἀπόλωλα" πέπλων μ᾽ ὥλεσαν περιπτυχαί. 
ΑἸ. ΠῚ ν. 107 Ω: Ἡγήσανδρος ὃ Δελφὸς ἐν ὑπομνήμασί φησι 

Μετάνειραν τὴν ἑταίραν ὡς ἐν τοῖς κεκαλυμμένοις ἡ πατίοις αὐτὴ 
πνευμόνιον ἔλαβε. καὶ ὡς περιελοῦσα τὸ στέαρ εἶδεν. ἀνέκραγεν " ἀπ- 
ὄλωλα --- περιπτυχαί᾽. 

θῦ 

κακός σὲ δαίμων καὶ κακὴ τύχη λάβοι. 
ΑἸ. Ιν Ρ. 156: καὶ ὁ “πιτρέφης δραξάμενος ἔφη “Ζεῦ, μὴ λάϑοι 

σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος φακῶν᾽ (οἴ. Ἐπαν. Μο(. 382), καὶ ζηλὸς ἑξῆς ἀνε- 
βόησε ᾿φακός σε δαίμων καὶ φακὴ τύχη λάβοι᾽. “ταρίουτη νοΥβιτη 
ουτ ΤΘοράγά 8. 

6060 

μέλη πάραυλα κἀκρότητα κύμβαλα 
ΑἸ. ΓΝ Ρ. 166 Ε: ὑπὸ τῆς ἐμφύτου γαστριμαργίας καὶ ἡδυλογίας 

κολάβρους ἀναγινώσκει καὶ μέλη πάραυλα καὶ ἀκρότητα κύμβαλα. 
"ΓτΥπηθίστιτη ἀρνὶ Ὑ ΔΙΟΚΘΉ Δ 15. 

67 

τηλοῦ φίλοι ναΐίοντες οὐκ εἰσὶν φίλοι. 
ΑΕ. Υ Ρ. 187 Α: τῇ μισανϑρωποτάτῃ τῶν παροιμιῶν ἁρμόττον 

“τηλοῦ --- εἰσὶν φίλοι’. Ργονουῃ. Ἀρρομά. ὃ, 99: μόχϑος οὗ τηλοῦ 
φίλοι" παροιμία. καὶ “τηλοῦ --- εἰσὶν φίλοι᾽. ΝΊοΘρβογαβ ατθρονὰβ 
ἴῃ Νοίσος οἰ ΚΑῚ. νΟ]. ΧΙΠ,3 ρΡ.39: ἡ μὲν παροιμία " τηλοῦ --- εἰσὶν 
φίλοι’ φάσκουσα κτξ. 

608 

πᾶσιν δὲ ϑνητοῖς βούλομαι παραινέσαι. 
τοὐφήμερον ξῆν ἡδέως: ὃ γὰρ ϑανὼν 
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τὸ μηδέν ἐστι καὶ σκιὰ κατὰ χϑονός" 
μικροῦ δὲ βιότου ξῶντ᾽ ἐπαυρέσϑαι χρεῶν. 

Ατ. ΝΗ Ρ. ὅ86 Β: χαὶ ἄλλος δέ τίς φησι --- πᾶσιν δὲ --- χρεών᾽. 
ν5. 3 τοὐὺφ ἡμέραν Οαβαιῦ. νβ. 4 ἐπαυρέσϑαι ΒΡΥ͂, ἐπαύρεσϑαι 1). 
ἘλασΊρ Ια Ἰούστη {1 α1 ῬΟΥΒΟΠΒ. 

09 
ἴσχειν κελεύω χεῖρα διψῶσαν φόνου. 

ΑἸ. Χ γ». 483 Εὶ (οὗ, Ἐὰαθι. Οα. Ρ. 1701, 30): καὶ τῶν τραγικῶν 
δέ τις ἔφη " ἴσχειν --- φόνου". ΚῬ'πη]ΠΠον ὅοΡΗ. ΑἹ. 50: καὶ πῶς ἐπέσχε 
χεῖρα, μαιμιῶσαν (διψῶσαν ν. 1. ἴῃ 56}0].) φόνου. ΤγοορὮν. 1171: 
μαιμῶν κορέσσαι χεῖρα διψῶσαν φόνου. 

τ 

λαβὼν ἀριστόνικον ἐν μάχῃ κράτος 
ΑΔ. ΧΡ. 457 Β: τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶ καὶ δήματα λέγειν ἀνϑρώπων 

ὀνόμασιν ὅμοια, οἷον “λαβὼν --- κράτος. Εἰ ογίαθθο, ΑΘΒΟΠΥΠ οϑὲ 
γΘΙΒΤΙ5. 

{1 

ἐγὼ δὲ φεύξομαί γ᾽ ἐλεύβαρλι γεγώς. 
ΑἸ. ΧὙΝ ρΡ. 668 Ε: ἔφυγε σὺν αὐτῇ. "ἐγὼ δὲ -- γεγώς. οὐδὲ γὰρ 

ἂν εὕροι τις ὑμῶν δοῦλον μαάγειρόν τινὰ ἐν κωμῳδίᾳ κτέὲ. φεύξομαι 
1ΌΥῚ, φεύξομαί γ᾽ ΒΟΠ νυ ΟΙΒΠμθιιβον, οαἱΐ νοὶ Αὐ΄ ΑΟΝ.. 3208 ἐονίαϑϑθ 
ππης ἰρϑίμη νούβιτῃ τϑϑριοῖθηβ: ἐγὼ δὲ φευξοῦμαί γε τοὺς ᾿4χαρνέας. 

72 

πολλάκι μοι πραπίδων διῆλϑε φροντίς, 
εἴτε τύχα [τις] εἴτε δαίμων 
τὰ βρότεια κραίνει. 
παρά τ᾽ ἐλπίδα καὶ παρὰ δίκαν 
τοὺς μὲν ἀπ᾽ οἴκων δ᾽ ἀναπίπτοντας δ 
ἀτὰρ ϑεοῦ. τοὺς δ᾽ εὐτυχοῦντας ἄγει. 

Αἀοπαρ. Τωοραῖ, ρτὸ ΟἸχΙδῦ. 22. Ὁ. 101] 54... απο Ἰοοπιη δἰΐα]}- 
τηϊι5 ἴῃ ᾿λπνν ἔν. 803. ν5. 1 πολλάκις Βοά. 1 οὐ 3. νβ. 3 τὶς ὁγη. 10 γ]. 
ν5. ὃ χρένει Βου 1 ΘΔ] ΒΌΒΡΙΘΟΥ. νϑ. ὅ 56. τοὺς μὲν ἀπ᾽ οἴκων κατα- 

πίπτοντας (ν61] ἀποπίπτοντας) αἀτὲρ ϑεοῦ οἱ. ΟἴΘΒ5ΠΟΥ, 

79 

πόντου πλάνητες Πευκοϑέαν ἐπώνυμον 
ΑἸΠοπδρ:. Πμοραῖ, ρτὸ ΟἸνῖσε. 36 Ρ. 118: ὁπότε καὶ Ἰνὼ μετὰ τὴν 

μανίαν καὶ τὰ ἐπὶ (ὡς, Βοᾶ. 1 οὐ ἃ, ἔονί. ἀπὸ) τῆς μανίας πάϑη ϑεὸν 
δοξάζουσι γεγονέναι ᾿ πόντου (πόντος Βοά.1 οἱ Αοίοῃ. ) πλάνημμωνἼευ- 
κοϑέαν ἐπώνυμον᾽. καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς “ σεμνὸς ---- κεκλήσεται ᾽ (ἔν. 74). 
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[σεμνὸς] Παλαίμων ναυτίλοις κεκλήσεται. 
ΑΥποπὰρ;. Ἰμοραῖ, ργὸ ΟἸΙ δι. 26. Ρ. 118, ἀιλοπι Ἰούθπι Δ 1118. {Ἰ. 

78. σεμνὸς ὁμι. [βοὰ. Ι οἱ {2 Αοίοῃ. 

τὸ 

τὸ μέλλον οὐδεὶς ἀσφαλῶς ἐπίσταται" 
ὴ γὰρ τύχη βφαχεῖαν ἣν ως, ῥοπήν. 

ἢ τοὺς ταπεινοὺς 

ἢ τοὺς ἀφ᾽ ὕψους εἰς ἐόφον κατήγαγεν. 

. ΟΔΙΠ50ἢ. 2, 16 ν. 180: ἀληϑῶς τὸ μέλλον οὐδεὶς “ἀσφαλῶς 
᾿ἀνμοςὦ (ἐπίσταται, 0): ἡ γὰρ τύχη βραχεῖαν ἐὰν λάβῃ ϑοπήν.. Ἢ 
τοὺς ταπεινοὺς ὑπεράνω τῶν νεφῶν ἀναβιβάξει ἢ τοὺς ἀφ᾽ ὕψους 
(τοὺς ὑψηλοὺς ΟῚ) εἰς ζόφον (εἰς ἄδην 1) κατάγει. γΒ. 1 οχίδί ἴῃ 
Μόοη. πιοῃ. 4123 δῖ. βουϊρίαβ: οὐδεὶς τὸ μέλλον ἀσφαλῶς ἐπίσταται. 
απο ἐπίσταται οὐτὴ (]}]15.Π6 15. οοάϊοο Οἱ ργδαθίμ]!. οἱ, οὐδεὶς μετ᾽ 
ὀργῆς ἀσφαλῶς βουλεύεται ατορ. Ναζ. νο]. 2 Ρ. 1508 Β. νϑ5. 3 ἐὰν ἴῃ 
ἣν πγαίαν!. γ5. ὃ τοιηρίανο ῬΟΒ515 ἢρὲν ὑπεράνω νεφῶν. ν5. 6 κατάγει) 

κατήγαγεν ΒΟΙΙΡΒΙ. ΡΓῸ ἢ ν8. 8 οἱ 4 βονίαββο καὶ 16ρ. 

τθ6 

Αἴσωνος υἱὸς Κρηϑέως ἀφ᾽ αἵματος 
ΟΠοΘΙΟΡ. ἴῃ 'ΓΠΘοάο5. Ρ. 76, 86 (Απροά. ΒοΚΙΚ. Ρ. 1809 54.): 

4ἴσων κύριον ὄνομα ὃν διχῶς κλίνεται" καὶ γὰρ διὰ τοῦ 3) κατὰ τὸν 
κανόνα τοῦτον. οἷον “ Ἄἴΐσωνος --- αἵματος’ . καὶ διὰ τοῦ Ο ποιητικῶς 
διὰ τὸ μέτρον. ι ἘΡῪ 6556 ψουβιπη οἱ. ΒΘΚΙΚοΥτι5. 

7 

οὐκ οἶδ᾽ ὅπως χρὴ .. σαφῶς κατειδότα 
τῆς Ἡρακλείας φροντίδος κατηγορεῖν. 

ΟΠ Ὑβῖρρ. π. ἀποφ. ὁ. 1 ν. 4: “οὐκ, οἶδ᾽ --- κατηγορεῖν". ν5. 1 
Τιοἰσομπηΐ5 τὸν βαρρ]οί, μὴ ΕἸχία5. Ἐπεὶ ρΙ θο5 6586 ΨΘΥΒ5 ΟἹ. 1,6- 
ἘΥΟΠῊἾπ18. 

18 
οὐκ οἶδα" τἀληϑὲς γὰρ ἀσφαλὲς φράσαι. 

με ΥΙΡ: π. ἀποφ. ὁ. 11 Ρ. 9: οὕτως ἀπεφήνατό τις “οὐκ - - 
φρασαι". ἘπαυρΙΑῚ ἤν. 78 οὐ 79 εὐ θυ ΒοΥΡ ΚΙα5. 

79 

οὐκ ἀξιῶ μικρῶν σε. μεγάλα δ᾽ οὐκ ἔχω. 
δολρ ϑμ π. ἀποφ. 6.19 Ρ. 18: εἰ οὕτως ἀπεφαίνετό τις τῶν 

ποιητῶν “οὐκ --- ἔχω. 
80 

ἄλλοις ἐν ἐσθλοῖς τόνδ᾽ ἀπωϑοῦνται ψόγον 
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ΟἼο. κα Ατὶ. 14. 39... 23: ἐαφιιο πιο 15 αν Παθ πολι ἑάηι ΘΟ, δοἰ αἸ {17 
γ) 52) “ 

ψιίανι αὐίοα ; πιαρηιηε Θγἴην πιθη αμην ΘΟΉἐἸ6Ή . οἰδὶ {1 ἱμυογιε5 “ ἄλλοις 

-- ψόγον". 

51 

πολλοὶ -μαϑηταὶ κρείσσονες διδασκάλων. 

ΟἸἹό, ἘΡῸΙ δα Τδιῃ. 9, 7, 3: αὐνορίαΐ ογιἴηι 1)ο]αθοίία. οιωη μμία ἠνα- 

φίδίνιθη [ὉΓῈ. “ πολλοὶ - διδασκάλων". Τα 18 ΑἸ. Ῥα]. 11], 176: 

τὸν πτανὸν “Ἑρμᾶν. τὸν ϑεῶν ὑπηρέταν - ὃνυκτικλέπτας Αὐλος εἶπε 

βαστάσας “πολλοὶ --- διδασκάλων᾽. κρείττονες σιο., κρείσσονες ΑἸ1||0]. 

ΘΠ ον χαλοὺς μαϑητὰς ἐκ κακῶν διδασκάλων Θτθρον: ΝαζΖ. νο!]. 3 

Ρ. 165 Ο οἱ χείρων μαϑητὴς τοῦ σοφοῦ διδασκάλου 1014. ρ. 340 ἢ. 

82 

Μιλησία 

σμάραγδος ἐμπόλημα τιμιέστατον 

ΟἸδιηθη5 ΑἸοχ. Ῥδθά. 1 ρ. 341: ἰάσπιδες καὶ τοπάξιον ἥ τε Μι- 

λησία ---- τιμηέστατον᾽". τιμηέστατον ναἴρο, τεμεέστατον τλὸνοὉ (ὐοἸ 1] 

ἃπ ἰταρίοὶ ροοίδο νουθα 5ἰηδ ἱποουίαμη, οἵ, Μοίμποὶς. Οὐμι. 4 Ῥ. 611. 

83 

οὐκ ἦν ἄρ᾽ οὐδὲν πῆμ᾽ ἐλευϑέρου δάκνον 
ψυχὴν ὁμοίως ἀνδρός, ὡς ἀτιμία. 
οὕτως πέπονθα καί μὲ συμφορᾶς ἀεὶ 

βαϑεῖα κηλὶς ἐκ βυϑῶν ἀναστρέφει 
λύσσης πικροῖς κέντροισιν ἠφεϑισμένον. τ 

ΟἸΘΙΏΘῊΒ ΑἸΟΧ. δύγοιῃ. Ρ. 462: ἀλλ᾽ οὐδὲ 4ἴας σιωπᾷ" μέλλων δὲ 

ἑαυτὸν ἀποσφάττειν κέκραγεν “οὐδὲν οὖν ἣν πρᾶγμα ἐλευϑέρου ψυχὴν 
δάκνον οὕτως ὡς ἀνδρὸς ἀτιμία. οὕτως πέπονϑα -- ἠρεϑισμένον᾽. 

ΟἹ ϑῖρρι περὶ ἀποφατ. ὁ 4 : δ: Ἐἶ ἀπεφήνατό τις “οὐκ --- ἀτιμία’ 
(5. 1 οἰ 3). ν5.1 οὐϑὲν ΟἾγν5. πῆμ 1] πρᾶγμ᾽ ΟἸοπι. ἐλευϑέραν ΟἸ»Υ- 
ΒΙΡΡ. ν5. ὃ συμφοροῦσα Ἰ10χ11, συμφορᾶς ἀεὶ δ ἀνογπῖπ5. ΤἘλαυ ρ1α] ΠΝ 
γΟΥβιι5 {θυ ΒουρΊςπι5 46 Αἰἴδοα ἀϊοίοβ βαΐθθθ πορϑη8, 8115 ΑΘΒοΠυ- 
Ἰοῖι5. 6556 Ἰοο5 ν]ἀοίαν ὁ ᾿Γ ΠΡ Ο5518 τϑρ  υπ5. 

84 

ἔμοιγε νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ" 
παῖδας φυτεύειν οὔποτ᾽ ἀνθρώπους ἐχρὴν 
πόνους ὁρῶντας εἰς ὅσους φυτεύομεν. 

ΟἸοιμθη5 ΑἸοχ, σπότη, ΠῚ Ρ. 620: λέγει, γὰρ ἣ τραγῳδία “ἡ τὸ μὴ --- 
πόνους; (αν. ΕΝ 900) καὶ ἔϑ᾽ ὁμοίως “ ἐμοὶ γένοιτο --- φυτεύομεν᾽. 

ν8. 1 ἐμοὶ γένοιτο καὶ πάλαι δοκεῖν ΠΡΥῚ, ΘΟ. Οτοῦ 81; οἵ. ΚΡ}. 
Αηΐ. 181: κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ. ἘΠ. 676: νῦν τὲ καὶ 

πάλαι λέγω. 



ΑΠΕΒΡΟΥΤΔ 007 

δῦ 
5 - 

ὦ δυστυχεῖν φὺς καὶ κακῶς πεπραγέναι. 
» ς νιν ᾿ ᾿ Ὶ Ν ΄, ἄνϑρωπος ἐγένου καὶ τὸ δυστυχὲς βίου 
᾽ - Ἢ [χ2 ΄ » 

ἐκεῖϑεν ἔλαβες. οϑὲν ἀπασιν ἤρξατο 
σῆς, ν »" .»-» 

τρέφειν ὅδ᾽ αἰϑὴρ ἐνδιδοὺς ϑνητοῖς πνοάς" 
Γ Ν Ὑ 3 

μή νυν τὰ ϑνητὰ ϑνητὸς ὧν ἀγνωμόύνει. Ὁ 
ΟἸΘμΘὴ5 ΑἸΟχ. δίγοιῃ. 11] Ρ' 521: ἐν δὲ τοῖς αὖϑις ( εὐθὺς) λεγο- 

Μένοιρ. καὶ τὴν αἰτίαν τῶν κακῶν ἐναργῶς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἐπανάγει λέγων 
ὧδε “ ῶ -- ἀγνωμόνει᾽. ν5. 1 πεπραχέναι διιΐο ΜιΒΡΥ. ν5. 5 μὴ οὖν 
νῸ] μὴ τοίνυν 1ἰὈγτῖ, μή νυν ΨΆΙΟΚ. 

80 

πόλλ᾽ ἀπιστία δέδρακεν ἀγαϑὰ καὶ πίστις κακά. 
ΟἸΟ πὴ ΑἸοχ. δίσομι. ΕΥ̓ Ρ. ὅ66: οὗ πολλοὶ δὲ τὴ τῶν χειμώνων 

καταστάσει ὀμοίαν ἔχουσι τὴν διάϑεσιν ἀνέδραστόν τε καὶ ἀλόγιστον. 
“πόλλ᾽ --- κακά. καὶ Δαάϊαϊ! Κ]οϊΖία5. 

87 
ἃ δ᾽ ἐκπυϑέσϑαι τῆς ἐμῆς χρήξεις φρενός. 
οὔτ᾽ ἂν καταίϑων οὔτε κρατὸς ἐξ ἄκρου 
δεινοὺς καϑιεὶς πρίονας εἰς ἄκρους πόδας 
πύϑοι᾽ ἄν, οὐδ᾽ εἰ δεσμὰ πάντα περιβάλοις. 

ΟἸοπθμ5. ΑἸοχ. βϑέγοιῃ. ΕΥ̓ Ρ. 888: “ἃ δ᾽ -- προβάλοις’ ἀφόβως 
ἀνδρεϊζομένη παρὰ τῇ τραγῳδίᾳ λέγει γυνή. ν 9. ὃ δεινὸν καϑιεὶς πρίον᾽ 
Ῥουβοητ8. Γ8. πκράῥαονρ ΠΌνῚ, περιβάλοις 5οΥῖρϑῖ. 

88 
τοῦ ΕΝ γὰρ οὔνεχ᾽ οἱ πολλοὶ πόνοι. 
τοῦδ᾽ οὔνεκ᾽ οἶκον στεγανὸν ἐξευρήκαμεν 
λευκόν τ᾽ ὀρύσσειν ἄργυρον σπείρειν τε γῆν. 
τά τ᾽ ἀλλ᾽ δσ᾽ ἡμεῖς τυραν γιγνώσκομεν. 

ΟἸΘμμΘἢ 8 ΑἸοχ. δίγοιῃ. ΓΝ Ρ. 586: “τοῦ σώματος -- γινώσκομεν". 
.ν5. 2 εἵνεχ᾽ οα., ἕνεκα οοάοχ Ῥαυΐβ. νβ. 8 ὀρύττειν οἱ ν8. 4 γινώσκο- 
μὲν 1101]. 

89 

ὁθούνεκ᾽ ἀρετὴ τῶν ἐν ἀνθρώποις μόνη 
οὐκ ἐκ ϑυραίων τἀπίχειρα λαμβάνει. 
αὐτὴ δ᾽ ἑαυτὴν ἀϑλα τῶν πόνων ἔχει. 

ΟἸοπ θη 5 ΑἸοχ. ϑίσοι. Ὁ Ρ. ὅ88: κινδύνων ὑπερφρονῶ διὰ τὴν 
πρὸς σὲ ἀγάπην. ᾿ ὁϑούνεκ᾽ --- ἔχει. 

90 

ἄγαλμα ϑεῖον καὶ ϑεῷ προσεμφερές 
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ΟἸοθμ5. ΑἸοχ. βέγοιῃ. ΝΤ Ρ. 857: μάλιστα γὸρ “ἄγαλμα ---προσ- 
ἐμφερὲς" ἀνθρώπου δικαίου ψυχή. Ἐογδαδδθο δι ἄθιη νου βθτῃ ϑρθοίαί 
Τοπᾶμπ 5. Επιρ ΘΗ ]οτιΒ ἴῃ ΒοΙββοηδα 1} Αποοά, πον. Ρ. 848: σύ μοι καὶ 
ἄνϑος καὶ καρπός, ἔρνος Χαρίτων. Ὑμήττιον μέλι, --- φῶς. ἄγαλμα 
ϑεῖον. 

91 

τίς ὧδε μῶρος καὶ λίαν ἀνειμένως 
εὔπιστος ἀνδρῶν ὅστις ἐλπίζει ϑεοὺς 
ὀστῶν ἀσάρκων καὶ χολῆς πυρουμένης. 
ἃ καὶ κυσὶν πεινῶσιν οὐχὶ βρώσιμα, 
χαίρειν ἀπαρχαῖς καὶ γέρας λαχεῖν τόδε; ὅ 

ΟἸομηΘη5. ΑἸΟΣ. δ νοτη, ὙΠ. 851: ἐπεὶ τίς ὧδε μωρὸς κατὰ τὴν 
ποιητικὴν χάριν. “ χαὶ λίαν -- λαχεῖν τόδε; ῬοΥύρίγυ. ἀο Αὐϑί, 88: 
λέγουσι " καὶ τῶν ποιητῶν οἵ ἐπ᾽ ἄλίψον σωφρονοῦντες " τίς ὅδε.-.. 
λαχεῖν τόδε; ἘῚ ῬονΡ γυῖο Θαηάθιῃ ἰούπτη τοροῦῦ Οὐν]]π5. ὁ. {π|. 
Ρ. 806 1. Πταρϊοὶ 8. ΘΟΙΏΪΟΙ ροθίδο Ἰθοτιβ 51} ἀπθιζαίτν (οἵ. ΜοΙμοΪς. 
Οὐιη. 4 Ρ.. 613). γ85, 1 μωρὸς 1001. ἀνειμένος δηΐο τούτη. ν5. 3 
ἄπιστος ἀἰδηῖδδι: ν5. ὃ ἀπάτῃ ΟἼοηη., ἄπαντας ῬοΥΡΙι., ἀπαρχῇ Οτο- 
ιἰἰπ5, ἀπαρχαῖς ῬΟΥΒΟΠ5. 

92 

κἂν σοφὸς ὑπάρχῃ κἂν λέγῃ τὸ συμφέρον, 
δοκεῖ τι φράζειν τοῖς ἀκούουσιν κακῶς" 

τῶν γὰρ πενήτων πίστιν οὐκ ἔχει λόγος. 
ἀνὴρ δὲ πλουτῶν, κἂν ἄγαν ψευδηγορῇ. 
δοκεῖ τι φράζειν τοῖς κλύουσιν ἀσφαλές. 

Οὐμρᾶν. Μ θη. οἱ ῬΆΙ]ΟΙα. Ρ. 857 : πρόσεστιν δὲ τῷ πένητι ἀπιστία 
«κἂν σοφὸς -- ἀσφαλές". ν5. 2 ἸῃτογΡο] ἰογ θα τοο]οί. νβ. ὃ ἀχού- 
ουσιν ο(., κλύουσιν ΜοϊποΙκῖι5. 

99 

ὦ παῖ, φυλάσσου μὴ σφαλῇς" ἡ γλῶσσά τοι 
αὐτὴ μὲν οὐδέν, ἡνίκ᾽ ἂν λέγῃ, πονεῖ. 
ὅταν δ᾽ ἁμάρτῃ, πολλὰ προσβάλλει κακά. 

ὕονριιβ Ππβον. Οὐ, 6745 (40 46 {{{π|0 οἵ. 1.. ΘΙ ΟΡΠιδΩὶ [πὰᾺ. 56]. 
ΠονΡαί. 1851,1 ΡῬ-: 47) Οὐκ ἤμην. γενόμην " ἤμην. οὐκ εἰμί: τοσαῦτα. 
εἰ δέ τις ἄλλ᾽ ἐρέει. ψεύσεται" οὐκ ἔσομαι. Χαῖρε δίκαιος ἐών. “ἾὮΩ, 
παῖ -- καχά"ὔ. ἘλαχρΙ 4605. 6556. Πο5 {γπηθίχο 85. οἱ. Τ᾽ ΟὈγδοΙΙ5. 

94 
ἐδεξάμην. ἔτικτον, ἐκτρέφω,, φιλῶ. 

Ποιποίσ πα ἄο ἘΠ]οο. 194: ὅτε δὲ ὑποκριτικὸν ἡ λύσις. παράδειγμα 
ἐγκείσϑω τόδε " ἐδεξάμην ---- φίλε". φίλε 1ργ1, φιλῶ Οομοίι5. Μοϑμδη- 
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ἄγτοὸ νούβαιῃ {111 ΜΟΙ οἸςῖτι5. (ὐπ. 4 Ρυ. 384 54.., οἵ δέ Γονίαββο οο- 
πϊοὶ ροοίδο, 

Ὁ 
" Ἁ ’ 

κακαγγελεῖν μὲν ἴσϑι μὴ ϑέλοντά με. 
ΤΠ ὁπιοβίδ. ἄο ον. κὶ 367: παρανάγνωϑι καὶ σύ μοι τὰς θήσεις ἃς 

ἐλυμαίνου " “ἥκω λιπὼν κευϑμῶνα καὶ σκότου πύλας’ καὶ “ χακαγγε- 
λεῖν --- με’ καὶ κακὸν κακῶς σὲ μάλιστα μὲν οἵ ϑεοί, ἔπειτα οὗτοι 
πάντες ἀπολέσειαν. Πΐπο νούϑμι τοροῦ Πουορ. Ἐποίς. νο]. 3 
Ρ. 521. 

90 

κακὸν κακῶς σέγ᾽ ἀπολέσειαν οἱ ϑεοί. 

ΤΠ μλοβίῃ. ἀρ Οον. 5. 3267, νἱάο ἔν. 956. ΑΔ. ΓΝ ». [50 Ο: ἡσϑεὶς ὁ 
ἄχος τῷ δείπνῳ. κακὸν κακῶς σε, ἔφη. ὦ Αἰγύπτιε, ἀπολέσειαν οἵ 
ϑεοί. "ΙΥΪμιούχσυ ἁρπονῦ ΜΟΙ ΘΟ Κῖπι5 ὕχογο. ἴῃ ΑΠ].. 5ρθο. 2 Ρ. 7. 

97 

σοφὴ μὲν ἤμην, ἀλλὰ πάντ᾽ οὐκ εὐτυχής. 
Π1ο Ἀξρ νῷ 64. 4: ἐπιγραφὴ δὲ ἐπί τινος στήλης πλησίον “ σοφὴ --- 

εὐτυχής". Μιάοίαν ᾿ΔαΒΟΡΙΡ ΤΟ ἰδίδι {ΡῚΟἹ ρορθίδθ νϑύβιι γοίρυυθ, οἵ. 
ἔν. 93. Π6 ἔοσιηδα ἤμην οἵ, Ἐππν. Η6]. 931 οὐ Ττο. 474. 

98 

[ἔμελλεν] αἰσχρὰ κερδανεῖν ϑεάματα 
9)1ο ΟἾ:. 64,6: ἐγὼ δὲ καὶ τὴν ἐκείνου (Θοα!ρ!) πήρωσιν εὐτυ- 

χίαν καλῶ. Τέλλος μὲν γὰρ βλεπέτω τοὺς παῖδας καὶ Κυδίππη καὶ 
“Αἴολος καὶ εἴ τις ἄλλος ἣν πατὴρ εὐτυχής: Οἰδίπους δὲ ἐκ τῆς πηρώ- 
σεως αἰσχρὰ κερδανεῖ (κερδαίνειν σοδχ ορίϊπιι5 γαΐῖο.) ϑεάματα. 
ΑΔἀά4ΙαΙ ἔμελλεν οὐ 6 ΠΙΡΤΟΥ απ ν  ϑε]ρ 115 κερδανεῖν ΘΟΥΤΟΧΙ. 

99 

ποὶ μεταστρέφεσϑ' ὦ κακοὶ 
κἀνάξιοι τῆς ἐμῆς σπορᾶς, 
Αἰτωλίδος ἀγάλματα μητρός: 

ῖο ΟἸνγ5. 78, 44: τὸν γοῦν Ἡρακλέα φασίν, ἐπειδὴ οὐκ ἐδύνατο 
ἰάσασϑαι τὸ σῶμα ὑπὸ νόσου δεινῆς κατεχόμενον . τοὺς υἱοὺς καλέσαι 
πρώτους κελεύοντα ὑποπρῆσαι λαμπροτάτῳ πυρί. τῶν δὲ ὀκνούντων 
καὶ ἀποστφεφομένων λοιδορεῖν αὐτοὺς ὡς μαλακούς --- -- λέγοντα, ὡς ὃ 
ποιητής φησι ὃ ποῖ ---- μητρός’ γ8. 1 μεταστρέφεσϑ᾽ ὦ Μ΄, μεταστρε- 
φέσϑων Β. ν5. 3 καὶ ἀνάξιοι 110 Υ]. 

100 

φρονεῖτε νῦν αἰϑέρος ὑψηλότερον 
καὶ μεγάλων πεδίων ἀρούρας. 
φρονεῖ ὑπερβαλλόμενοι 
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δόμων δόμους, ἀφροσύνᾳ 
πρόσω βιοτὰν τεκμαιρόμενοι. ἢ 
ὁ δ᾽ ἀμφιβάλλει ταχύπους 
κέλευϑον ἔργω σκοτίαν. 
ἄφνω δ᾽ ἄφαντος προσέβα 
μακρὰς ἀφαιρούμενος ἐλπίδας 
ϑανάτῳ πολύμοχϑος “Ἴιδας. 10 

1.104. δ1ο. 16, 92: Νεοπτόλεμος ὃ τραγῳδὸς -- προστάξαντος αὐτῷ 
τοῦ Φιλίππου προενέγκασϑαι τῶν ἐπιτετευγμένων ποιημάτων καὶ μά- 
λιστα τῶν ἀνηκόντων πρὸς τὴν. κατὰ τῶν ἩΠΕρσΩΝ στρατείαν. ὁ μὲν ζξη- 
“ίτης ΒΕ" ἤρξατο λέγειν τόδε τὸ ποίημα ᾿ φρονεῖτε Φὼν «-- πολύμοχϑος 
“Διδας᾽ καὶ τὰ «τούτων ἐφεξῆς συνεῖρε, πάντα πρὸς τὴν ὁμοίαν φερό- 
μενα διάνοιαν. γ8. ὃ φρονεῖτε ὑπερβαλόμενοι ἀπΐο ἘΠΙΟἀοϊηδημτιμι. 
ν5. 6 ταχύπουν τὶ, ταχύπους οα. Ῥανδ. ν5. 7 ἔργῳ ὀουγιρέπμα, ἢ. 
ἄφνω ν8. 10 ϑνατῶν οΙδκία5. Οἴηγναθ ἐχαροραίδο (νυ μ. 659) 
᾿ο5. ϑ  υβιι5 Ῥϑυτηὶ ὀδπΐθ Δ ἀβουρδ1 ΥΥ Θ556]1 018. 

101 
Κόρινϑος ἄστρον οὐκ ἄσημον Ἑλλάδος 

Π)1ο0α. δ1ς. δχο. αΐ. Ρ. 107: περὶ τῆς Κορίνϑου καὶ οἵ ποιηταὶ 
προειρηκότες ἤσαν " Κόρινϑος -- ᾿Ελλάδος᾽. 

102 

ὦ χρυσέ, βλάστημα χϑονός. 
οἷον ἔρωτα βροτοῖσι φλέγεις, 

πάντων χράτιστε, πάντων τύραννε" 
πολεμεῖς δ᾽ ΄άρεος 
κρείσσον᾽ ἔχων δύναμιν, 
πάντα ϑέλγεις - ἐπὶ γὰρ Ὀρφείαις μὲν ᾧδαῖς 
εἵπετο δένδρεα καὶ 
ϑηρῶν ἀνόητα γένη, 
σοὶ δὲ καὶ χϑὼν πᾶσα καὶ πόντος καὶ ὁ παμμήστωρ΄Ἄφης. 

1)104. 5.10. 6Χο. αΐ, ρΡ..186: διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς πρὸς τοῦτον 
(ρο, τὸν χρυσόν) ἐπιϑυμίας παρ᾽ ἕκαστα προφέρονται τούτους τοὺς 
στίχους τῶν πονητῶν “ὦ χρυσέ, δεξίωμα --- ἡδύς (αν. ἔν. 396) καὶ 
πάλιν ἔα με --- κακόν’ (666. ἔν, 147,1) καὶ τὰ διὰ τῶν μελῶν πεποιη- 
μένα “ὦ χρυσέ - Ἄρης. γ5.1ὼ ἀοϊον δεῖγα, ν5. ὃ τ Θἰχ τὶ {παν αἴτμ. 

γ8. 4 [οντί. κὰν πολέμοις Ἰορ. ν5. 6 μελῳδαῖς οοἄ., μὲν ὠδαῖς Μοϊ- 
ποΪτιι5. ν5. 8 ϑηρίων οοά., ϑηρῶν Τ,. ὈϊμπΔονῆιι5. ν5. Ἂ παμνήστωρ 
δηΐο 10. 1)1πἀονἤιιπι. Οδέδχατὴ τηοῖσο του} νἱἄοίιν πόντος χ ὁ παμ- 
μήστωρ [ἥρης. 486 Πορηθα πον]οϊαιη. ο556. ὀαθη ργοά ον (οἵ, 
Μοίποῖῖ! ὔχογο. ἴῃ ΑΤ}. 5ρ66. 1 Ρ. 51 54.). 

ὧτ 
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109 
͵ Ν δι 

πότνια σοφία. σύ μοι ἄνδανε" 
» Δ᾽} Ἢ ᾿ ’ ᾿ 
ὀλβου δ᾽ ἐμοὶ μη χρυσέου φαεννᾶν 
3 - Νν κι ἡ ἀκτῖνα δαίμων διδοίη 

Υ̓ ᾽ ι. 

πάρος σοφίας ἢ τυραννίδα. 
“1ιἰὸς ἀπωτάτω 

ὧν Ἁ Ἁ ἰκὸ ’ὔ 

κεῖται καλὸς ϑησαυροὸς οτῷ προσεβαλε. 

Π1οά. δῖο. οχο. δξ. Ρ. 185: καίτοι γε πύσῳ κρεῖττόν ἐστιν ἐκῳέ- 
μρορρω τῶν ποιημάτων τὰ τὴν ἐναντίαν ἔχοντα τούτοις παράκλησιν, 
ἡ πότνια --- προσέβαλε. γ8. Ι πότνι᾽ ὦ σοφία ἸΠογΙμΔπηι5. ν5. 3 χρυ- 
σίου φαννὰν οοᾷ., χρυσέου φαεννὰν Τ,. Τ᾿ ΔοΥ, ν5. 6 προσέβα ἸΠοΥ- 
τηϑηηῖι5. ΚΕ αὐδόδμεν οὐ ϑοῃξζθηζα οαυ 115 ΙΔ ογδΐ. 

104 

ἐν γῆς φίλης μυχοῖσι κρυφϑῆναι καλόν. 
Π)1ορ.. 1. 4, 25 ἀο Ογαμῃίογο: “λέγεται δὲ χαὶ τὴν οὐσίων καταλιπεῖν 

᾿Δἀρκεσιλάῳ-- καὶ ἐ ἐρωτηϑέντα πρὸς αὐτοῦ ποῦ βούλεται ταφῆναι. εἰπεῖν 
“ἐν γῆς ---- καλόν". Ὁ] φίλοις 110γ1. Τ6]65 ἴῃ στο. ΕἼοΥ. 40, 8: ἡ ἐκ 
Θηβῶν μόνον. εἰς Ἅιδου ὃ ὃ Χάρων πορϑμεύει ; “καὶ γῆς Ἐν δι ὄχϑοισι 
χρυφϑῇ καὶ τάφῳ". εἰ δὲ μὴ κρυφϑείης ---- τί τὸ δυσχερές ; 

10ῦ 

ἔξεστ᾽ ἐρωτᾶν, πότνι᾽. ἢ σιγὴν ἔχειν: 
Τῖορ. 1,.. 4, 85: ἐπεὶ δὲ καὶ 'παρακίναιδος ὦ ὧν (80. Ἥμων ὁ Χῖος) 

σι 

ὡς εἰς πν τὸν ᾿Δρκεσίλαον ἔφη τ ξξεστ᾽ --- ἔχειν; ̓  ὑπολαβὼν ἐ ἔφη 
“γύναι --- λαλεῖς; (ἔν. 106). Ἐοτέίαθ86 Ἰοσϑοπάπῃ ἢ σιγὴν ἔχω; 

100 

γύναι. τί μοι τραχεῖα κοὐκ εἰϑισμένως 

λαλεῖς; 

Ώῖορ. 1,. 4, 86. νἱάα ἔτ, 106. 

107 

ἄπολις ἄοικος. πατρίδος ἐστερημένος. 
πτωχὸς πλανήτης. βίον ἔχων τοὐφήμερον. 

Ῥῖορ. Π. 6, 88 ἀΘ Βορθηθ ΒΙΠΟρΡΘΙΒΙ: εἰώϑει δὲ λέγειν τὰς ἘΝε. 
γικὰς ἀρὰς αὑτῷ συνηντηκέναι" εἶναι γοῦν “ ἄπολις πτς τοὐφημέραν᾽. 

Ἀρ]18η5. Ὗ. Η. 8, 29: Διογένης ὃ “Σινωπεὺς συνεχῶς ἐπέλεγεν ὑπὲρ 
ἑαυτοῦ ὅτι τὰς ἐκ τῆς τραγῳδίας ἀρὰς αὐτὸς ἐχπληροῖ καὶ ὑπομένει" 
εἶναι γὰρ ᾿ πλάνης ἄοιπος ---- τὸν ἐφήμερον". ν8. 1 πλάνης ΑΙ] Ἰδη8, 
ἄπολις Τῖορ. 1... οὰἱ ἔανοῦ Τα] δ πὰ5 έν ὙῬ. 105 Β: ἀρά σοι μικρὰ 
φαίνεται ἀνὴρ δἀνρολις ἄοικος, πατρίδος. ἐστερημένος. οὐκ ὀβολόν. οὐ 
δφαχμήν. οὐκ οἰκέτην ἔ ἔχων; οἱ δὰ ΜῈ ΜΗ Ρ. 956 Ὁ: τὸν “Ἱιογένους 
ἐχεῖνον “ ἄπολιν ἄοικον, πατρίδος ἐστερημένον". ν5. ἃ πλανήτης Ὠϊορ. 
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Τ,., δυσείμων Α61. χιοχ τοὐφημέραν Τ)1ορ.. 1.., τὸν ἐφήμερον Α6]. Ἐκ 
Τὸ σὶρ 15 Οϑά!ρο νούβιβ γϑροίϊοβ. 6556. οἱ, Μοίπο τ 5 ὕχοτγο. τὰ ΑἸ]. 
8060. 1 Ρ. 48. 

108 

τάδ᾽ ἔστ᾽ ὀνείρων νυκτέρων φαντάσματα. 
Ι»1ορ;. 1.. 6, 95 46 Μοίγοοϊο: οὗτος τὰ ξαυτοῦ συγγφάμματα κατα- 

“ 

καίων. ὡς φησὶν Ἕκάτων ἐν πρώτῳ Χρειῶν, ἐπέλεγε " τάδ᾽ ---φαντάσ- 
ματα΄. νερτέρων γα]ρο, νυχτέρων 50 1051. 

109 
ὡς Πριαμίδαισιν ἐμφερὴς ὁ βουκόλος. 

Ἰλϊορυ δε Ὁ, ΟἿ: ὅμοιον δέ ἐστιν “ἀξιώματι -- " ὡς ---Ἴ- βουκόλος". 
δοΧίτιΒ ἘΠ. Ρ- 802 5α.: τὸ μὲν ταεβατὸ ᾿ Πριαμίδῃσιν --- βουκόλος 
ἀξίωμά ἐστιν ---- τὸ δὲ οὕτως ἔχον ΤΕΣ. βουκόλος; συλέον τι ἀξιώματός 

ἐστι. Πριαμίδησιν 1)10ρ;. 1.. οἵ ῥγίογο Ἰοθο δοχίμβ. Δ ουβα5 δαὶ Ἐπατὶ- 
ΡΙα 15 δας ϑορῇ 6115 νἀ θίθν 6586 ρ ει π5 οχ ΑἸΟΧδμαγο. 

110 

ἀκριβὲς οἰάκιόσμα πρὸς σταϑμὸν βίου 
1)1ορ. 1.9, 12 46 Πῦγο ΗθνδοΙΠΙ: ἐπιγράφουσι δὲ αὐτὸ οἱ μὲν 

Μούσας. οἱ δὲ περὶ φύσεως. Διόδοτος δὲ " ἀκριβὲς --- βίου’. στάϑμην 
«ηΐο ας 1]. 

111 
"» 7 Ὃ ᾿ 3 

ἀκῶν μέν, ὡς Ζευς οἶδεν 

Τιοροηΐαμι5 2, 82: “ἄκων --- οἶδεν “ ἐπὶ τῶν ἀκόντων ὑπισχνου- 
μένων τι. 

ΤΙΣ 
Ω’ ὡω “ 2 ’ ,ὔ 

ἀπανταὰ τοῖς καλοῖσιν ἀνδραᾶσιν πρέπει. 
μέ , κὰ ἘΠ τς Ἢ ΤΠ) 1οροηΐδηιβ 8, 28: 'απαντα --- πρέπει" δῆλον τοῦτο. Τά τὴ 

[ογο Μδοαγῖπ 2, 35. ἀνδράσι νι|ρῸ. 

113 

τὴν χεῖρα προσφέφοντα τὸν ϑεὸν καλεῖν 
Ιορ ΘΒ δητιβ 8, 11: σὺν ᾿ἀϑηνᾷ καὶ χεῖρας κίνει. χρησμόν τις ἔλαβε 

τὴν --- καλεῖν᾽. Τὰππάοη) νούϑιιπὶ πα θοηΐ ῬΠοίπιβ [6 Χχ. Ρ. 586, 1ὸ 
οἱ διά, ν. τὴν χεῖμα: 

114 

λέγε δὲ σὺ κατὰ πόδα νεόλυτα μέλεα 
Πιοηγ5. Ο. Ν'΄ 17 νο]. ὅ Ῥ. 10 (Ρ. 2318 δο1ι461.): σχῆμα δ᾽ αὐτοῦ 

(5.. τοῦ πυρριχίου) τοιόνδε “λέγε -- μέλεα’. 1)6 Ῥομίπθο ἀΠδπϊαΐο 
γοῦΡα, ἀἸοία ρυίαν! νρίοηιϊβ. νέοχυτα Μοη. 1 ἰοϑίο Βουρίκῖο {υ0.Ψ 
Ῥ. 1067. 

Φ .ιΡ 
ποίαν δῆϑ᾽ ὁρμάσω; ταύταν 
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Ἧ ’ ᾿, .}} ᾽ 

ἢ ππεθομ κείναν Ἶ ταυταν; 

Του 8. Ὁ. ὟΝ. 17 νο]. 5.Ρ. 100 (Ρ. 230 ὌΌΜΔΙ παράδειγμα δὲ 
αὐτοῦ (86. τοῦ ΣΝ ΟΣ τόδε “ ποίαν --- ταὐταν". ΟἿ, Ῥοτβ. ἴῃ Εδπαν, 
ΠῸο. 1θὅ. 

110 

ἐπεὶ σχολὴ πάρεστι, παῖ Μενοιτίου 
ἸἸΟΠΥ5. Ο. Ν. 117 νο]. δ. ρ. 106 (Ρ. 330 ϑ'οδο): παράδειγμα δὲ 

τοῦ προτέρου (5ς. τοῦ ἐάμβου) τοιόνδε " ἐπεὶ ---- Μενοιτίου". 

11. 

ὦ Ζηνὸς καὶ “ήδας κάλλιστοι σωτῆρες 
Πἴομγβ. Ὁ. .. 17 νο]. 5 Ρ. 107 (Ρ. 229 βομα 6): παράδειγμα δὲ 

αὐτοῦ (50. τοῦ μολοττοῦ) τόδεϊὶ ὦ --- σωτῆρες". καλλίστας οἷ. ΒΟ δοίον. 

118 

Ἴακχε ϑρίαμβε. σὺ τῶνδε χοραγέ 
Τοῦ 8. Ο. . 17 νο]. ὅ Ρ. 108 (Ρ. 222 βομιδο..): ἀμφίβραχυς -- 

διακέκλασταί τὲ καὶ πολὺ τὸ ϑῆλυ καὶ ἀγενὲς ἔχει. οἷά ἐστι ταυτί 
“Ἴακχε --- χοραγέ". διϑύραμβε Ἰἰῦτὶ, ϑρίαμβε Τ,. ΤΙ ἀογῆπ. 

119 

κέχυται 
πόλις ὑψίπυλος κατὰ γᾶν 

Πίοηγβ. Ο.. Υ'΄. 17 νο]. 8 Ρ- 109 (Ρ. 296 βομδϑῦ. ̓  παράδειγμα αὐ- 
τοῦ (5.. τοῦ ἀναπαίστου) φέροντες τοιόνδε " κέχυται --- γᾶν". 

120 ᾷ 

οἱ δ᾽ ἐπείγοντο πλωταῖς ἀπήναισι χαλκεμβόλοις. 
Τοηγβ. Οὐ. . 17 νο]. ὅ Ρ. 110 ρ. 226 βομδο..): ὑπόδειγμα δ᾽ 

αὐτοῦ (89. τοῦ χρητικοῦ) τοιόνδε “ οἵ δ᾽ --- χαλκεμβόλοις᾽. ἀπήναισι 
χαλκεμβόλοις οοἂ. Μοη. οὐ Τ)αγτηδί. 1, ἀπήνῃσι χαλκεμβόλοισιν ἃ1.. 

121 
σοὶ Φοῖβε δέημοε τὲ συμβῶμεν 

ΟΣ ΟΟ Υ. 17 νο]. ὅ Ρ. 110 (ρ. 326 βϑομαθί.) 46. ογθίϊοο πὰ- 
τ61Ὸ: ἔὰν δὲ τὴν ἀρχὴν αἱ δύο μακραὶ κατάσχωσι. τὴν δὲ τελευτὴν 
βραχεῖα. οἷά ἐστι ταυτί “σοὶ -- συμβῶμεν᾽", ἀνδρῶδες δὲ πάνυ τοῦτο 
τὸ σχῆμα. Μούσαις τὲ τηλ] τη. 

122 

τίν᾽ ἀκτάν. τίν᾽ ὕλαν δράμω; ποῖ πορευϑῶ; 

ΤΟΥ. ΟΟΥ. 1 γ0]. ὅ Ρ. 11] φ. 228 Β΄ Π δ.) 46. ογοίϊοο πτ- 

ἴμοτο: τὸ δ᾽ αὐτὸ συμβήσεται. κἂν ἡ βϑύχενα “πρώτη προτεθῇ τῶν 
2 

μακρῶν ---- παράδειγμα δ᾽ αὐτοῦ τόδε “ὃ τίν’ ἀκτάν ---- πορευϑῶ :᾽ 

ΤτΕλα, ΘΒΑΕΟ. ΕΕΔΟΜΕΝΤΑ. 48 
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129 

ἘΡΊΡΠ μα Αποοῦ. Ρ. 108 ῃ: Ζῆνες δὲ οὐχ εἷς ἢ δύο. ἀλλὰ καὶ 
τρεῖς καὶ τέσσαφες γεγόνασι τὸν ἀρεϑμόν. ὃ μὲν γὰρ εἷς αὐτῶν Κρονί- 
δης ὃ προειρημένος αν ἄλλος δὲ ὁ τραγῳδὸς ὁ καὶ τὴν χεῖρα αὑτοῦ 
καύσας" τάχα δὲ ϑεὸς ὧν ἐπελάϑετο ὅτι δάκνει τὸ πῦρ. ΗΙ5 τοβρίοἱ 
ἄτατηα βαίγυϊοιπι ΡΥ Δ ὈΙΠΠΘΥ βἰαίιι ΔΙΊ οἸκῖτιθ ἴῃ ῬΊ1]10]. νο]. 8 
Ρ-. 520. 

124 

ἢ γὰρ βέβηκε χεῖρας ἀρτάμων φυγών: 

Εἴγπι. Μ. Ρ. 149, δ5: ἄρταμος. ὃ μάγειρος. “ἡ γὰρ --- φυγών ;᾽ 
Ηος Ἰοθὸ ἄρταμος ροΐϊπι5 ἐπὶ φονέως αἸοίπτη νἱά θέσι, ατιδιμ ΟΌ Ια 
Οὐ δἰϑέογπιβ. ορ.115. 6556 γ  ύβιπι ΘΟ οΙ, ΟἸΠ1π|5 χἱᾶο᾽ ἕε. 918. 

120 

ἀχταῖνον μένος 
ΕἼστα. ΝΜ. ν. ὅ4, ὅ7: ἀκταίνειν: τὸ μετεύργ σϑυν καὶ ἐπαίρε- 

σϑαι καὶ γαυριᾶν. --- καὶ " ἀχταῖνον μένος" τὸ ἀνάγον καὶ δυνόμενον 
ἀνορϑοῦν. ῬοτΘ. οαάθιη Εγιη. απᾶ. ρ. 80, 15, πανὶ ἀκταινόμενον 
Βουρίστῃ οϑί. 

ΕΝ 120 

ὕδωρ δὲ πίνει. τὸν δὲ Βίβλινον στυγεῖ. 
Ἔϊγτα. Μ. Ρ. 197, 82: Βίβλινος οἶνος. οἷον “ὕδωρ --- στυγεῖ", 

ἀπὸ Βιβλίνης οὕτω καλουμένης Θρᾳκίας ἀμπέλου. Οναίίηϊ Πυτίνῃ 
γούϑαπι {γι Μ ΘΙ κῖπι5, βαΐγυϊοο ἀγαιιδί οί. 

127 

ὦ Ζεῦ, γενέσϑαι τῆσδέ μ᾽ ἐξάντη νόσου. 
Ἐίγαι, Μ. η. 846, 48: ἐξάντης --- ἀβλαβὴς καὶ ὑγιής. ὃ ἔξω ἄτης. 

οἷον “ὦ Ζεῦ --- νόσου᾽. Θ΄’ ]Πον δτ14ἃ5 ν. ἐξάντη. τῆσδέ μ᾽ 110 γν] 
ΡΙουαπο Ἐέγιηῃ. Μ., μὲ τἥσδ᾽ δα14. 5ιοας Εγτα. Μ. οοᾶοχ 1). ἐξάντην 
Εέγιη. Μ., ἐξάντη δια. 

128 

λαϑραίαν κύπριν,. αἰσχίστην νόσων 
αι θα]τ5 Οὐοτη. 8 Ῥ. 298 ἴπ ΑΠΠ. ΧΊΙΠ Ρ. 569 Α: καὶ μὴ λαϑραίαν 

κύπριν αἰσχίστην νόσων πασῶν διώκειν. ᾿Πταροοάϊαο ᾿πηἰταῦῖο οΧ τη6- 
ἴτο Δρραγοί, 

᾿ς 1129 

γυναιξὶ δεινὸν αἵ δι᾿ ὠδίνων γοναί. 
 υπηδί!. 46 ᾿βιηθῃ]δο οὐ Ἰβιηθηοθ ἀπιὸν. ΥἹ ῥ. 396: ὡς δὲ καὶ 

γυναιξὶ δεινὸν κατὰ τὴν παροιμίαν αἵ δι᾿ ὠδίνων γοναί. ὅλαι. μητέρες 
συμμαρτυρήσουσιν. 

130 
Τ᾿ ρο0115 σοι. 9. Ρ. 477 ἴπι ὅ.61101. Αὔὕὖν, ΝΠ. 1001 οἱ 4].: εἴσ᾽ “1π- 
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᾿ 
ποκράτους τὲ παῖδες ἐμβόλιμοί τινες, βληχητὰ τέκνα κοὐδαμῶς τοῦ σοῦ 
τρύπου. “δαΒΡΊΟΟΥ Ι αὶ ρ 18 νουϑιμ Ῥαγοε ἴα Ππ6], ον, ὁ. ἔχϑιστα τέκνα 
κοὐδαμὼς τοὐμοῦ τρύπου". ΜΕΙΝΈΚΙΨΥΒ. 

191 

ὑπέρ τὲ πόντου χεῦμ᾽ ὑπέρ τὲ Π]λειάδα 
Ἰλπιβοῦ. Ῥὺ, Τὶ Ῥ. 85}: μηδὲν γὰρ ἡμῖν ἔσεσϑαι πλέον ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

εἰ μετεωρύτεροι τοῦ Περσέως ἀρϑέντες " ὑπέρ τε --- Πλειάδα᾽ αὐτοῖς 
τοῖς ὄμμασι κατίδοιμεν τὸν πάντα κόσμον. Ἡλι Ρ 415. 556. ν υβιιμι οἷ, 
(ὑ αἰβίονγπιβ, δὰ Απάγοιηοάδι τοίου ΜοΙμοἰκῖτ5. 

192 

πανοῦχον ἅψαντες φλόγα 
Ππιβί. Π. Ρ. 1189, 324:  πανός ἀπὸ τοῦ φαίνειν σχηματισϑείς. φασί, 

κατὰ μεταβολὴν τοῦ Φ. οἷον ᾿πανοῦχον ἄξαντες φλόγα. ἅψαντες ΡΙῸ 
ἄξαντες οοΥτοχῖ ἘΣ να τ , π| Κ'ορ!ο0}1 νοῦθα ἐγ θυ οὐ δά “Βλένης 

γάμον ([ν. 186) τοί]. 

199 

χρόαν δὲ τὴν σὴν ἥλιος λόμπων φλογὶ 
αἰγυπτιώσει . 

πὲ. Οἀ, Ρ- 1484, 27: αἰγυπτιάσαι καὶ αἰγυπτιάξειν οὐ μόνον τὸ 
ἐπικαῦσαι. οἷον “ χθύαν --- αἰγυπτιάσει᾽ . ἀλλὰ καὶ τὸ πανουργεῖν. ν5.3 
αἰγυπτιάσει Ἐπιϑί., αἰγυπτιώσει ΜοΙποἸκῖτι5. Ἡ ΒΥ τι 1 Ὁ. 142: αὐἱ- 
γυπτιώσαι" μελᾶναι. ν8. 1 λαμπρᾷ τηδ]ῖι. Μοϊποκῖο Ραγοίϊα νἱα6- 
ἴα Ιοοὶ ΑΘΒΟΒΣ ΠΟΙ Ῥγοιη. 32: σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ χροιᾶς 
ἀμείψεις ἄνϑος. 'ταρίοο ροοίδο Ἰοσπη ἐσ θαϊέ Οοβοία. 

194 

Κίλιξ δὲ χώρα καὶ “Σύρων ἐπιστροφαί 
Επδι. Οα, Ρ. 1484,.49: οὕτω δέ. φασί, καὶ ἄλλα ἐξ ἀρρενικῶν ἐπὶ 

ϑηλυχὰ μεταφέρονται" ὡς τὸ ἡ Κίλιξ -- ἐπιστροφαί’ - “Σηρῶν Τπαβί., 
Σύρων Μοϊποκῖιβ. ΑὐἹβεϊα. ν0]. 1 Ρ. 888: οὔτε Αἴγυπτος οὕτω πόρρω 
οὔτε Τυρρηνικὸν πέλαγος οὔτε Σύρων καὶ Κιλίκων. ποιητὴς ἂν εἴποι. 
ἐπιστροφαί (ἐνστροφαί 11ργ], ὁουγοχὶὲ Βουρ κῖα5). ΑΘϑομν]ο (οπῖτ5 
νά ἤν. 365) νϑύβιῃ νἱπάϊοας Βουρκίαβ. 

195 

ὃς τόνδ᾽ ἔχεις τὸν σηκόν, ἵλεως γενοῦ. 
Ἐπι5ι. Οα. ρ. 1625, 34: σηκὸς γοῦν. φασίν. ἡρῴον. οἷον “ὃς --- 

γενοῦ". 
190 

ἡ δὲ προυκαλεῖτο μὲ 
βαυβᾶν μεϑ'᾽ αὑτῆς 

Ἐπιβί. Οα. Ρ. 1761; 37: βαυβὰν τὸ κοιμᾶσϑαι.. οἷον " ἡ δὲ ---- αὐτῆς". 

45 
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᾿ 

γ8. 3 μετ᾽ αὐτῆς Ἐϊιβί., με᾽ αὑτῆς ΒΟΥΙΡΒΙ. Γοιηοτο πδος οἵϊτη 80- 

ῬΒΟΟΙ: {Ἰθαο απίαν : ΘΠ] 6} ΘΟΤΉΪΟΙ 6556 Ροθίδθ ΒΡ 1 αθΥ ; ΠΟ 
τη8]0 βαίγυϊοο ἀγδιηδί Δ ἀβουῖθ 6 78. 

197 

μικρόν γ᾽ ἔλεξας βασιλικοῦ σηκὸν τάφου" 
διπλάσιος ἔστω. τοῦ καλοῦ δὲ μὴ σφαλεὶς 
δίπλαξζ᾽ ἕκαστον κῶλον ἐν τάχει τάφου. 

Ἐγαϊἰοβίῃ. ἂρ. Ἰὰπίοο. 1, Ατοβπηοα. Ρ. 144: τῶν ἀρχαίων τινὰ τρα- 
γῳδοποιῶν φασὶν εἰσαγαγεῖν τὸν Μίνω τῷ Γλαύκῳ κατασκευάζοντα 
τάφον. πυϑόμενον δὲ ὅτι πανταχοῦ ἕκατόμπεδος ( ̓ἑκατόμποδος Ἰορ. Ἢ 
οἵ, Τοθθοῖκ. ἴῃ ῬὮχσγη. Ρ. 546) εἴη εἰπεῖν “μικρόν --- : τάχει τάφου". 
ἐδόκει διημαρτηκέναι, (Ι. δοκεῖ δ᾽ ἡμαρτηκέναι). τῶν γὰρ πλευρῶν δὲ- 
πλασιασϑεισῶν τὸ μὲν ἐπίπεδον γίνεται τετραπλάσιον. τὸ δὲ στερεὸν 
ὀχταπλάσιον. ν5.1 βασιλεικοῦ διΐο  Ά]6Κ. σικὸν Ῥαγ. Α. νϑ8. 3 τοῦ 
δὲ τοῦ καλοῦ 11Ὀγἱ], εἶδὶ απο κύβου ργο καλοῦ Ῥαι. Β τηδιτι α]έθτα, 
τοῦ κύβου δὲ ἼαΑ1οΚ. σφαλεῖς Ῥαγ. Α10. γ5. ὃ διπλασιάξεν Ῥᾶν. ΑΡ, 
διπλασιάξων οοίοτϊ, δίπλαζ᾽ 5ουῖρ81. ἐν τάχει οοά. ΕἾον., ἐν πόχει 
ΘοἰουῚ Πάροῦο νιἀθηΐαγ. ἘλαυρΙα15. ῬΟΪΥΔῸ ᾿Ὸ5. νούϑιι5 δβουῖρϑι 
γ410Κ. Ταίχ. Ρ. 208. ; 

198 
ι 4} οι , 2 

τὴν εὐγένειαν, ἣν ϑέλῃς ἀνασκοπεῖν, 

ἐν τοῖς καλῶς φρονοῦσιν εὑρήσεις βροτῶν. 
ΕἼοΥ]. 1 οἰ 4. 115. ἴῃ. Ῥ]1]0]. νο]. 6 Ρ. 578: “τὴν --- βροτῶν. 

199 

τοῦ λαμβάνειν γὰρ πάντες μάν βοοτοί. 
ΕἼοΥἹ]. 1,614. 118 ἴῃ ῬΊ110]. νο]. 6 Ρ. ὅ88: “τῷ --- βροτοί. τῷ οἱ 

ἡττῶνται ο(., δ 166. τῷ λαμβάνειν - ἥδονται βοοτοί ἡ ΟἿ. οι. 
τηοη. 818: τιμώμενοι γὰρ πάντες ἤδονται βοοτοί. 

140 

οὐκ ἔστιν ἐπιτήδευμα χρησιμώτερον 
τῆς πραύτητος. 

ΕἼοΥ1]. Τιο 4. 157 ἴῃ ῬΊ110]. νο]. 6 ῥ. ὅ88: “οὐκ --- πραότητος. 

141 

εἶϑ᾽ ὥφελεν τὸ κάλλος ὃ μὲ διώλεσε 
κακῶς ὀλέσϑαι. 

(ἈΠ οπβ νῸ]. 1 Ρ. 15 (ν0]. 1 Ρ. 8 οἦ. Β451]., νο]. 32. Ρ. 8 (]ιαν.): 
πολλοῖς συνέβη περιβλέπτοις διὰ κάλλος γεγενημένοις, ἀμελῆσαι. τῆς ξαυ- 
τῶν ψυχῆς. εἶθ᾽ ὕστερον ὅτ᾽ οὐδὲν ὄφελος λέγειν " εἴϑ᾽- ὐλέσϑαι᾽. 
ἨοΙοπαθ νηί 6556 νοῦρᾶ. 
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142 

ὁ ϑυμὸς αὐτὸν τῶν φρενῶν ἐξῇρ᾽ ἄνω. 
(ἀΊθμτια νο]. δ. Ρ. 398 (νο]. 1] .Ρ. 366 Θά, Β451]., νο]. ὅ Ρ. 114 

ΟΠανί. .): οὐ μὴν τοῦτό γ᾽ ἣν σοι τὸ ἀμφισβητούμενον, εἰ τὸ ϑυμούμε- 
νον τῆς ψυχῆς ἐν καρδίᾳ κατῴπισται. ἀλλ᾽ εἰ τὸ λογιξόμενον. ὅπερ 
ἐχρὴν ἀποδείξαντα μὴ πολλὰ κάμνειν ὑπὲρ τοῦ ϑυμουμένου μηδ᾽ ἐμπι- 
πλάναι τὸ βιβλίον ἐπῶν ποιητικῶν. ὧν ἐφεξῆς γράφεις ὡδί “ὅς γε 
πολὺ γλυκίων ----᾽ καὶ ὶ πάλιν “ ὃ ϑυμὸς --- ἀνω΄. ὙΙ4ο ἔν. 148. 

149 
πηδῶν δ᾽ ὁ ϑυμὸς ἔνδοϑεν μαντεύεται. 

Θ΄ ϊομιβ Ιοοο τποάο Δ]]αΐο ρουρὶ: καὶ πάλιν “πηδῶν --- μαντεύε- 
ται΄. Νούβύιῃ πη οὗ ρυδοοθαάρηΐομ ἘπιυρΊ 608 6556 ΡΓΟΡΔΌΙ19 οϑί. 

144 

σὺ μὲν βάδιξε τὰς ἐπ᾽ Ἰνάχου ῥοάς, 
σὺ δ᾽ ἀμφὶ Θήβας στεῖχε τὰς Καδμηίδας. 

ΑἸ θητιθ νο]. 18 Ρ. 868 (υο!. 2. Ρ. 813 οἀ, Β4511., νο]. 18 Ρ. 641 
ΟΠιανι.): πότερα γάρ, φασίν. ἐφεστηκώς τις αὐτοῖς προστάττει. καϑά- 
πὲρ ἐν τῇ τραγῳδίᾳ " σὺ μὲν --- Καδμηίας᾽. οὕτως ἐνταῦϑα ατὲ. γ5.1 
Βουν υὶ ΘΕ 81 Βῖορ.. ΤᾺ 1, 61: πφοστακτικὸν δέ ἐστι πρᾶγμα ὃ λέγον - 

τὲς προστάσσομεν . οἷον “σὺ μὲν ---- δοάς᾽΄. ν5. 2 Καδμηίας να]ρο, 
Βουῖρθὶ Καὸδμηΐδας. 

145 

εἰ μή σε “ητὼ καλλίπαις ἐγείνατο 
Οὐδ θητιβ γ0]. 17, 2 Ρ. 145 (ὕ0]. ὁ. Ρ. 490 64. Βα8., νο0]. 9 Ρ. 488 

ΟΠανί.): νοσοῦντος γάρ τινος - εἶτ᾽ εἰπόντος τῷ Καλλιάνακτι " τεϑνή- 
ξομαι᾽ . φασὶν αὐτὸν ἐπιφωνῆσαι τόδε τὸ ἔπος " εἰ μή --- ἐγείνατο. 
ἑτέρῳ δὲ ταὐτὸ τοῦτ᾽ εἰπόντι φάναι ᾿ κάτϑανε καὶ Πάτροκλος ὕπερ σέο 
πολλὸν ἀμείνων". 

140 

πολλοί σε μισήσουσιν, ἣν σαυτὸν φιλῇς. 
ατορ. Ογρτ. 8, 42 οἱ Μδοαν. 7, 36: “πολλοί---- φιλῆς᾽. ατορ. Ογρτ. 

Τιο14. 23, 96 τομι: Μοβᾳ. 4, 81) οἱ β'α]4αβ ν. πολλοί σε παθο δάδιῃΐ: 
τοῦτο φασὶ τὰς Νύμφας ἀρδὸ τὸν Νάρκισσον εἰπεῖν ἀποβλέποντα εἰς 
πηγὴν καὶ τὴν οἰκείαν ποϑοῦντα μορφήν. ἣν] ἂν νο] ἐὰν 110 τ]. 

147 

ἔα μὲ κερδαίνοντα κεκλῆσϑαι κακόν" 
κρεῖσσον γὰρ ἢ σέβοντα τοὺς ϑεῶν νόμους 
πένητα ναίειν δόξαν ἠμποληκότα. 

ατορ. Νὰ. νο]. 2. Ῥ. 310 Β: μήτ᾽ οὖν ἐχεῖνα προσδέχου τὰ μὴ 
καλὰ βίβλων παλαιῶν. ὠγάϑ'. οἷς ἐνετράφης " “ἔα με --- ἠμποληκότα᾽. 
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μή μοι γένος γένιξε (ξένιξε οοα. γαί.), μᾶξά μοι γένος. τὰ ὁ χρήματ᾽ ὧν- 

ϑρώποισι τιμιώτατα (5ν. ῬΙΝΟΘΗ. 445). πένητος ἀνδρὸς οὐδὲν ἀϑλιώ- 

τερον (εἴ. Νίοη. Οσπι. 4 Ρ. 347). ἄνευ δὲ χαλκοῦ Φοῖβος οὐ μαντεύεται. 

«οὐκ ἔστιν --- ἀροῖ πλάκα’ (ἔπι. ἔν. 662). ν5.1 ἔα μὲ ---- κακόν αἴξε- 

ταὰὶ Πιοᾶ. 51... οχο. γαῖ. ρ. 185 οἱ ὅο!ο]. Αρμίμοι. πιθοῦ. νο]. 2 

Ρ. 34 Ρ. 8594. Τιδΐϊπο γα! βοηθοα Τ)ρβὲ. 115 (ν146 δάθβρ. ἔν. 884) : 
δια ἤῖὸ υοσαγὶ ροβϑιηιι., εἰ αἴνθ5 ὑ0667.. 

148 

οὗτος μὲν οὖν μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνει λόγος. 
ἨδΥΡΟΟΥ. Ρ.6, 20: ἀεί ἀντὶ τοῦ ἕως --- καὶ Θουκυδίδης ἐν τῷ 

προοιμίῳ οὕτως ἀρεζυα οὕτω μὲν -- λόγους. Τιοοτ5 Ἰαοιιποδαϑ. 
ΤΊμιογ 115 ΒΒ] ΗΠ ΟΔΥῚ υἱἀοίαν 1, 18: ἀπὸ τῶν Μηδικῶν εἰς τόνδε ἀεὶ 
τὸν πόλεμον. οΥθα οὕτω μὲν κτξ. ἐπα ΊοἹ βαμΐ Ροθίδο, ἘπαυΡ 15 6556 
οἱ, ΜΙοῖου 46 Τιγοῦγρ. Ρ. ΟΧΙΧ. οὗτος Ρ1Ὸ οὕτω οονγοχὶς ΒΘ δη]θῖπι5, 
λόγους ἴῃ λόγος Θ6Ὸ τηπίαν!. Ἰοάθιη ϑρθοίαϊ 5.080]. ΑΒ]. Ἐατη. 
696: τὸ ἀεί ἐπὶ τοῦ ἕως τάττουσιν ᾿Αττικοὶ πολλάκις. “ δεῦρο μέν μοι 

τόνδ᾽ ἀεὶ τεῖνον λόγον ". 

149 

αἱ Κυϑερείας ἐπιπνεῖτ᾽ ὄργια λευκωλένου 
Ἡδρδοϑέ. Ὁ. 51 ἄθ τηθίγτο ὁπουϊδιηθῖοο: τετράμετρον δέ " αἵ --- 

λευκωλένου". ΟἿ 10}. 5106]. ΤΠο  . νο]. 6 Ῥ. 348 οἱ Οὐτθρ.. Οον. ἘΠΙοτ. 
γ0]. 7 Ρ. 988. οἱ] ἃ ΙοΙι. Κἴς6]., ἐκ ατορ. ον. ἐπιπνεῖ τὄργεα ΤοΙι. 
5106]. 

150 

πλήρει γὰρ ὀγκῷ γαστρὸς αὔξεται Κύπρις. 
Ηουηΐδβ ἢ ἴῃ ῬΙαί, ῬΒδϑαγ. Ῥ-: 16: οὗ μὲν γὰρ ὑπέλαβον ἁπλῶς φαῦ- 

λον τὸ ἐρᾶν ὡς Ἐπίκουρος --- καὶ ὃ εἰπών “ πλήρει ---- Κύπρις". Ἐπι1- 

ΡΙα 15. 6556 ψϑύβϑιτη οἱ. Μ ΘΙ ο]ςῖπι5. οτη. 4 Ρ. 171. 

191 

δισσὰ πνεύματα πνεῖς, Ἔρως 
Ἡουτηΐαβ ἴθ Ῥ]αῦ. ῬΠδαρᾶν, Ρ. 76: καὶ τὸν τραγῳδὸν τὸν εἰπόντα 

“ δισσὰ --- Ἔρως". Ἰπιοίαπ. Αἰπον. ὃ7 ν0]. 3. Ρ. 438: δισσὰ “γὰρ ὄντως 
κατὰ τὸν τραγικὸν πνεύματα πνεὶ ὃ Ἔρως. ἕνὸς δὲ ὀνόματος οὐχ 
ὅμοια πάϑη κεκοινώνηκε. ἘλαΊρΡΙΔΙ νουϑύσα θα Μ οἰ πος. Οὐμι. 
4 Ὁ, 171, 

152 

ὦ Ζεῦ. γένοιτο καταβαλεῖν τὸν σῦν ἐμέ. 
Πουῖπορ. ἘΠ Ποίθ, νο]. 8 Ῥ. 442: τὸ " ὦ Ζεῦ --- ἐμέ’ ἀμφίβολον φα- 

σὶν εἶναι. Ἰπαπάοιη νουθη ἀονιιαὺ Αὐἱδυϊ θυ. νο]. 2. 0. 764. 5680]. 
Ατιϑίου. ἘδΠοί. [0]. 61 ἃ 42 (νί 46 1ῦπν. ἢ", 619) Τῦτιϑύ. 1]. ἡ. 758, 12. Εχ 
᾿πιυρ 115 ΜοΟΙοαρτο ρου ἀπ ο556. οἱ. 4101. 1)1αΐν, Ρ. 140. 
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189 

Αἴαντε δ᾽ ὁρμήσαντες ἐκ συνωρίδος 
Ποχοάϊδη. π. σολοικ. ἴὰ Απορά, Βοΐδβ5. νο]. ὃ ν. 944: ἐπὶ δυϊκοῦ 

. Αἴαντε --- συνωρίδος᾽. ἔδει γὰρ ἐπενεχϑῆναι δυϊκῷ δυϊχόν. δ᾽ ὁρμ.] 
διορμ ἃ]. συνωρέδος] ξυνωρίδος Α]. 

104 

ἦλϑεν δὲ λαοὶ μυρίοι πρὸς ἠόνα. 
Ἠοροάϊδῃ. π΄. σολοικ. ἴῃ Αποοί. Βοῖΐδββ5. νοἱ]. ὃ ρ. 244: τὸ δὲ πλη- 

ϑυντιχὸν τῷ ἑνικῷ συναφϑὲν ἀσχημονεῖ «ἦλϑε δὲ -- ηόνα᾽. ἢ λϑὲ 
ΤΥ], ἦλϑεν Βοΐδ8. 

100 

χεῖρας δὲ Τρώων ὅπλ᾽ ἔδωκαν Ἑλλάδος 
Ἡοτοάϊδῃ. π᾿ σολοίκ. ἴῃ Αποοά. ΒοΙδ5. γ0]. 8 Ρ. 2345: αἰτιατιπκὴν 

ἀντὶ δοτικὴς “ἡ χεῖρας --- Ἑλλάδος, ἀντὶ τοῦ δοτικῇ χρήσασϑαι " χερ- 
σὶν δὲ Τρώων ὅπλ᾽ ἔδωκαν". ἘΣΧΘΙΙΡΙτμα τη] ο βουστι. 

150 

τιμᾶν Μακεδόνων εἵνεκ᾽ εὐανδρησίας 
Ἠοτοάϊΐδῃ. τ. σολοικ. ἴῃ Απθοά, Βοΐβ5. γΟ]. 8 Ρ. 346: ἀντὶ αἰτια- 

τιχκῆς γενικήν" “ τιμᾶν --- εὐανδρησίας᾽", ἀντὶ τοῦ αἰτιατικῇ χρήσασϑαι, 
Μακεδόνας τιμᾶν. Ἐογίαβδθθ Ὡ6Ὸ 58 τ δϑὲ Ἰοοβ μ6Ὸ νϑίθυὶβ Ρορίδθϑ. 
τιμᾶν] τιμὴν Β). εὐανδρησίας] ἀνδρησίας Β1).. 

157 
ἐγάμησεν Ἑλένη τὸν ϑεοῖς στυγούμενον 

Ἡοροάϊδμ. π. σολοικ. ἴῃ Αποοά. Βοίδ85. γο]. ὃ Ρ. 349: γένεται. σο- 
λοικισμός. . ὅταν τις τῷ πάσχοντι, ἐνεργητικὸν ῥῆμα περιάψῃ, οἷον ᾿ἐγά- 
μησεν -- στυγούμενον᾽". ἔδει γὰρ τὸ παϑητικὸν τῇ γυναικὶ περιάψαι. 
ἐγάμησεν] ἐγήματο Ο, ἔγημεν οχροοίδείδ5. 

1508 
γαμεῖ δ᾽ ὁ μὲν δὴ Τυνδάρεω κόρην μίαν 

Ἡοτοάϊαῃ. π. σολοιᾳ. ἴῃ προ, Βοῖβ5. νο]. 8 Ρ- 258: ἔσϑ᾽ ὅτε δέ 
τινες ἀντὶ τοῦ παρφχημένῳ χρῆσϑαι τῷ ἐνεστῶτι χρῶνται. οἷον “γαμεῖ 
-- μίαν". ἀντὶ τοῦ ἐγάμησε. δι οτη. ΒΗ. 

159 

αὐλῶνά 8᾽ ἣν ἄρδουσι 
Ηοτοάϊδῃ. π΄. σολοικ. ἴῃ Αποοά. Βοἶδββ. νο]. ὃ Ῥ. 3565: ἀρ ρος τοί- 

νυν σολοικισμὸς περὶ τὰ ἄρϑρα.. ἀρσενικοῖς ἀκολούϑως “ αὐλῶνά τε 
ἣν ἀρδουσι᾽" δέον λέγειν “ὃν ἀρδουσιν᾽. Ῥορίῖ5 ποιηθη αὐλών [οχηϊηϊ- 
ΠπΠ 6586 Δοου ΑΤΠ. Υ' Ρ. 189 1). 

1600 

τοίων γὰρ ἀνδρῶν σπέρμ᾽ ἔδωκεν Ἑλλάδος 
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Ηοτοάϊδμ. π. σολοικ. ἴῃ Δηθοά, Βο158. ἘΘΝ ὃ Ρ. 265: ἢ ὅταν ἀντὶ 
προταχτιχοῦ χρήσηταί τις τῷ ὑποταχτικῷ. : τοίων --- -Ελλάδος᾽. τῆς 
χατὰ Τροίαν. Ἰιοοτι Ιαοιιμόβιιβ. ἔδωσεν. Πρν1, ἔδωκεν Θομπ οι ον. 

101 

ἀγνῶτας φίλους 
Ηόργοῖι. 1 Ρ. 59: ἀγνῶτας φίλους" ἀγνώμονας. ἀνεπιστήμονας. 

᾿ 102 
ἄλλη συνωρίς 

ἨΡγΟΗ. Ι ρΡ. 342: ἀλλησίνωρις (ἄλλη συνωρίς Μαβιτι5)" ἄλλη 
κατάστασις. 

109 
ἀργὴν ἔπεφνεν 

Ἠόργ ΟΝ. 1 Ρ.516: ἀργῆν ἔπεφνεν (ἀογήνἐπεθν" οοα Ἴ: ὄφιν. ἔστι δὲ 
ἐπίϑετον δράκοντος. ΟΥ. ΑΟΠδ6Ὶ ἢ". 1 Ῥ. 578. 

104 
ἄσειρος ἵππος 

ἬΡΥΟΙ. 1 φῬ. 667: ἄσειρος ἵππος" Ὁ μὴ ἔχων σειρὰν μηδὲ δέσιν, 
ἀλλ᾽ ἄφετος καὶ ἄνετος. 

100 
αὐτόχϑων ἑστία 

ΠΗ Βγο. 1 Ρ. 651: αὐτόχϑων (αὐτοχϑρῶν οο4.) ἕστέα - ἡ τοῦ Χεί- 
ρῶώνος. παρύσον ἐν τοῖς ὕρεσι διῆγεν. ΟἿ, Τῦπϑι. 1]. ». 1882, 14 Τῦέγτη. 
Μ. νΡ. 178, 41. 

1060 

᾿Αχίλλειον πλάκα 
ΗΘΡγ ΟΝ. 1 Ρ.660: ᾿Δχίλλειον πλάκχκα᾽ τὴν ̓ Αχιλλέως νῆσον τὴν “ΖἜευ- 

κὴν λεγομένην. --- εἰσὶ δὲ καὶ ᾿4χιλλέως δρόμοι περὶ ταύτην τὴν νῆσον. 

σῇ, ὅόορῃι. ἔν. 504. 
1017 

Βάκχου Ζ[ιώνης 
ἩΘΡΥΟΝ.. Ι Ρ.682: “Βάκχου Διώνης" οἵ μὲν βακχχευτρίας “Σεμέλης, 

οὗ δὲ Βάκχου τοῦ Διονύσου καὶ ᾿ἡφροδίτης τῆς Διώνης: παρόσον δέω- 
νυμία περὶ τὰς ϑεάς. Πράξιλλα δὲ ἡ Σικυωνία ᾿Αφροδίτης παῖδα τὸν 
ϑεὸν ἱστορεῖ. Αποορᾶ. ΒΟΚΙΚ. Ρ. 395, 4: Βάχχου Ζιώνη. οἵ μὲν βακχεύ- 
τριαν Σεμέλης, οἱ δὲ Διονύσου ἀοὶ ̓ “φροδίτης. 

108 
δεσπότην κεκαρμένοι 

ἨΡΥΟΙ. 1 Ρ. 920: δεσπότην κεκαρμένοι (πρεμμένοι ο04.). ἔνιοι 
μὲν ἵππου κουρᾶς εἶδος εἶναί φασιν. ἐχαλεῖτο δὲ ἀπὸ τοῦ κείρειν τοὺς 
αὐχένας, ἐπειδὰν ὃ δεσπότης τοῦ ἵππου τελευτήσῃ. βέλτιον (βελήντιον 
οο41.) δὲ δεσπότην πενθοῦντες. ἐπειδὴ καὶ τοὺς ἵππους ἀπέκειρον ἐπὶ 
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τοῖς ϑανάτοις τῶν δεσποτῶν. Νιϊίοπο δ αἰάαπ: δεσπότου κεκαρμένου᾽" 
αἀπενϑοῦντος. 

109 
δι᾿ ἔνδειαν φρενῶν 

ἩΒ οι. 1 Ρ. 988: δι᾿ ἔνδειαν φρενῶν - διὰ μωρίαν. 

1τ0 

ἐπὶ στράβης ὄχημ᾽ ἀκινδύνως φέρων 
ΡΥ ΟΙ.. 1 Ρ' 1891: ἐπιστράβης ὄχημα (. πιστράβη. .χήμὰ 004.) 

ἀκινδύνως φέρων. ΘΠ ΔΥ Τὴ ρον ῦ ῬΊουβομτιβ τ ΜΟοΥ, Ρ. 58, 48ὶ 
ἐπ᾽ ἀστράβης ΡΥΟΡΟΒα; γοούϊαβ. ἐπὶ στράβης ΒοΙρίκῖα5 Τγι. Ρ. 802, 
οἵ, μονοστραβὴς ὄχος Δ465ρ. ἔν. 189. 

111 

ἐς μέσον συνίεσαν 
Ἠόρυοῖ. 1 Ρ. 1462: ἐς μέσον συνίεσαν (συνήεσαν 64.}" εἰς τὸ φα- 

νερὸν ἀλλήλοις ὡμολόγησαν (απ ὡμίλησαν Ῥ). 

1172 

εὔπλουτον χανοῦν 
, ΒΒ βγομ.. 1». 1520: εὔπλουτον κανοῦν" εὖ ἐ ἔχον πλούτου: διὰ τὰς 

ἐπ᾿ αὐτῷ ὑλάς. πλοῦτον γὰρ ἔλεγον τὴν. ἐκ τῶν κριϑῶν καὶ τῶν πυ- 
ρῶν περιουσίαν. 

119 
ἱππικὴ βάσις 

ΗΡΥοΙ. 3 Ρ. 64: ἱππικὴ βάσις" ἡ νευρὰ τοῦ τόξου διὰ τὸ ἐξ ἵπ- 
πείων γίνεσϑαι τριχῶν. οἵ δὲ ᾿ϑώμιγγα νευρῶν ἵππικήν᾽ καλοῦσιν. 
Εἰχίγοιηδ νουθὰ ἔογυίαβ56 516 βου θη: οὗ δὲ ϑώμιγγα “νευρὰν ἱππικήν᾽ 
καλοῦσιν. Οὗ, Αἰτπ5. ῬΙΗ]οοί. Ρ. 176 ΒΠΙΡΌ.: σοοίργοσα ἱθηαθη5 ΠΟΥ 
ὀφμῖηο σοποίία (οἶα. ΝΥ. Αθη. 9, 622: πογυοφία οὔυθγϑιιδ Θῳιῖγο 60᾽ι- 
{θη αι ἐοϊιηι. 

114 

ϑώμιγγα νευρῶν ἱππικήν 
ΗδβγοΝ. 3 Ρ. 64, νῖάο ἔν. 178. 

110 

καταῖϑυξ ὄμβρος 
ἩΘΒγοΝ. 3 Ρ. 168: καταῖϑυξ ὄμβρος" ὃ καταιϑύσσων. Οὐοάοχ κα- 

ταυϑύξομβρος ὁ καταιϑυσῶν. 

170 

καταλλαγὴν δορός 
Ηοβγοι. 2. Ρ. 174: καταλλαγὴν δορός: ἀνάπαυλαν, μεταλλαγήν. 

κατάλλαγμα. 
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4 77 
κενὸν φάους 

ΗΘ ΕγοΠ. 9΄᾿Ρ.. 9350: κενὸν φάους᾿ τυφλόν (τυφλῶν οο4.). δ]485: 

κενῶν φάους" τυφλῶν. 0] κενὸν 1ἰ{ἐογαττπη οὐ ἀϊηθ γοααίϊγ[πι΄. 

178 

Κιμμερὶς ϑεά 

Ἡ ργοἶι. 2 Ρ. 361: Κιμμερὶς ϑεά" ἡ μήτηρ τῶν ϑεῶν. 

; 179 

κλύετ᾽ οἰμωγῆς 

ΗΡΥΟΗ. 9 Ῥ. 281: κλυτοιμωγεῖς" ἀκουσταὶ ϑρήνου. (ὐουτὶρ πάσῃ 

χλύετ᾽ οἰμωγῆς" ἀκούετε ϑρήνου. 

180 

κνάπτειν κελεύω γλῶσσαν 
ΗοΡγοΗ. 2 ῃ. 281: κνάπτειν κελεύω γλῶσσαν᾽ συνέχειν ἐντὸς τῶν 

ὀδόντων κελεύω τὴν γλῶτταν. 

181 
οὔτ᾽ εἶπον οὐδὲν πρὸς σὲ κῦρον, ὦ γύναι. 

ἨΘαγ ΟΝ. 2 Ρ. 888: κύρον. «οὔτ᾽ --- γύναι". σοὶ ἀνῆκον, εἰς σὲ 
τεῖνον. πρὸς κύρον οο., πρὸς σὲ κῦρον Μιιβαττι5. 

182 
λαυιϑάργῳ ποδί 

συ οἾΝ. 3 Ρ. 418: λαυιϑάργῳ᾽" ποδὲ λαϑραίῳ. 1) 15Ε Πρ ἃ λαιϑάργῳ 
ποδί: λαϑραίῳ. το14. Ρ. 411: λαϑάργῳ " λαϑραίῳ. 

189 
“Δερναία χολή 

ΠΗ ργοι. 2 ν. 152: “ερναία χολή. Μδοαι. δ, 88: “Ζερναία χολή" 
ἐπὶ τῶν ὀργίλων καὶ τραχέων, ἀπὸ τῆς υὑδρας. 

; 184 
λιβρὸον σέλας 

Ηοργοῖι. 2 Ρ. 471: λιβοόν" σκοτεινόν. μέλαν. δίυγρον. ἢ (ῥουι. 
ὡς) λιβρὸν σέλας. ῬΙοί. Τμ6Χ. Ρ. 399, 26: λιβρόν᾽" τὸ ΜΚ καὶ 
ἀόρατον οὗ τραγικοί. 

180 
λιτῆρα ϑαλλόν 

ΠΟΡγ ΟΝ. 2 Ρ. 488: λιτῆρα ϑαλλόν (ϑαλόν οο4.}" τὸν ἕκέσιον. ΟΥ̓, 
ἵχτῆρι ϑαλλὼ ἴθπν. ΒαρΡ]. 10. 

180 

λωτοβοσκὸν φῦλον 
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Ηορυοῖι. 3 ν. 817: λωτοβοσχὸν φῦλον (λωτόβοσκον φύλλον οοἄ.γ)᾽ 
οὗ μὲν τὴν Θρῴκην, οἷ δὲ τὴν Αἴγυπτον. ἄλλοι Σκυϑίαν. 

187 
(ἕγ᾽ ἀχήσεται 

Πόσο οι. 2. Ρ. ὅδ: μέγ᾽ ἀχήσεται (μεγαχήσεται ἀπίο Ξϑ'ορίπρ απ) " 
μέγα βοήσει. 

185 

ὡς οἰνοπλὴγες [καὶ] μεϑυστάδες γάμων 
Ἠ δυο. 2 Ρ. δ58: μεϑυστάδες" ὡς οἰνόπληγες μεϑυστάδες γάμων. 

μεϑύουσαι καὶ εἰς γάμους συνιοῦσαι. καὶ Δα 11 Β'ΑἸπιαδίθδ. οχ Δο- 
ΒΟΌΣ Πσοατρῖα ν  υβττη ΤΡ ἐϊ πΠ 6556 Οἱ. Η ΟΥ̓ ΔΉΠΤΙΒ. 

189 

μονοστραβὴς ὄχος 
ΠΟΒ ΟΠ. 2. Ρ. 619: μονοστραβὴς ὄχος- ἡμίονος. μοναστραβὴς εἰ. 

ΟΡ Πρ 5 οὐ ΑΙ τη 5188. 

190 
νεύφϑιτος κύρη 

προ 2}.670: νεόφϑιτος κόρη" ἡ ἄρτι φϑαρεῖσα (ἀρτιφϑαρεῖσα 
να]ρ0), ἡ τελευτήσασα. νεόφϑιτος (νεόφϑαρτος οἷ. ΑἸΒοΥέϊ5). 

191 
ὁμόπαιδα κάσιν Κασάνδρας 

Ηόβυοι. 3 Ρ. 754: δὁμόπαιδα κάσιν ("ὅσι ο04.) Κασάνδρας" ὁμοῦ 
παιδευϑέντα (παιδευϑέντες εοα.) ἢ ὁμοῦ τεκνωϑέντα, ἐπειδὴ δίδυμοί 
εἰσιν. 

192 

ὀρσίπους βοή 
ΗΘ βγεῖ. 3 ῥ. 789: ὀρσίπους βοή ἐριστικοὺς παρασκευάζουσα πρὸς 

τὸν τῶν ποδῶν δρόμον. 

ν ν 193 
ὁτοβος αλιμος 

Ηοβγοῖ.. 2. Ρ. 799: ὄτοβος ἅλιμος (ἄλιμος ἀιΐο ΑἸΡον .)" ϑάλασσα 
ϑορυβώδης. 

194 

οὐκ ἄμοιρος ἣν 
Ἡδογοῖι. 2 Ρ. 807: οὐκ ἄμοιρος ἦν" οὐκ ἐχτὸς μοίρας ἦν. 

19 

οὐκ εὐϑυσχόπου 
Ηθβυο. 3 Ρ. 811: οὐκ εὐθυσχόπου" οὐκ ἀκριβῶς ἢ ὀρϑῶς βλέ- 

ποντος. 
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190 

ἨόρυοΝ. 3 Ρ. 827: ὀχᾶσϑαι ἀλλ᾽ ἄλλεσϑαι. ὁ λόγος ἐπὶ ᾿Αχιλλέως" 

οὐ βαρυσκελεῖς (βαρυσχέλης 04.) ποιεῖ ὃ τῶν νεβρῶν μυελός. Τιοουτη 
ΘΟΥΤῈΡ ἐἰββηπτη ΠῸῚ ΘΧΡΘΕΪΟ. 

197 

Ἁ παμβώτις τύχη 
ἩΘργ ΟΝ. 3 Ρ. 848: παμβῶτις τύχη" ἐλπὶς παντοτρόφος. 

198 

περισπερχοῦς βοῆς 

ΗΘΡγ ΟΜ. Ὁ 9. 235: περισπέρχου βοῆς" ὑπερεπειγούσης. Οὐάθοχ 
περισπέ. του βοῆς. 5011051 περισπερχοῦς βοῆς. 

199 
ποιναῖς ἐφικταῖς 

ἩΘΡΎ οι. 2 Ρ. 990: ποιναῖς ἐφικταῖς ᾿Ερινύσι. τιμωρίαις. 

200 
πολλὴ φαρέτρα 

ΗΠ 5Ύ ΟΝ. 3 Ρ. 994: πολλὴ φάρετρα᾽" πολλοὶ τοξόται. 

201 

πόντια ῥάκη 
Ἡ5Υ ΟΠ. 3 Ρ. 1006: πόντια δάχχη" ᾿σπόγγοι ῇ τὰ τούτων σπαράγ- 

ματα. ῬΙιοί. ΠΟΧ. Ρ. 448, 10: πονταράκη" τὰ σπαράγματα τῶν σπόγ- 
γων. ὅϑδουῖρβὶ πόντια βδάκη. 

202 

πρέμνον ἑστίας 
Ἡφργοῖ. 3. Ρ. 1017: πρέμνον ἑστίας" τῆς οἰκίας ϑεμέλιος. 

209 

προσαιϑρίζουσα πόμπιμον φλόγα 
ἨΡΥ ΟΝ. 2 Ῥ. 1041: προσαιϑερίζουσα πόμπιμον͵ φλόγα" πρὸς τὸν 

αἰϑέρα ποιοῦσα ([. προϊεῖσα). ὥστε ἄνω πέμπεσϑαι τὴν φλόγα. προσαι- 
ϑρίζουσα τοοῖο ΑἸΡοΥπ58. ΑΘΒΘΠν]Ι Αρᾶμι. 801 οχΧ ποὺ Ιοθοὸ οιηθῃ- 
ἀδηάπιτη 6556. ΠΡ ΘΠΪΟΒΟ. Οἱ. ΠΙΠ ον ἴῃ ΛΟΒΟΒΥ, οἅ. 566. ΟΧΟΗ. 
1801 Ρ. ΥΙ 54.) 001 Π|0γ1 φάος δὲ τηλέπομπον οὐκ ἠναΐνετο φρουρὰ 
πλέον καίουσα τῶν εἰρημένων, Τϊπάοτῆϊ5 φρουρὰ προσανϑρίζουσα πόμ- 
πιμον φλόγα. 

204 

νοτὶς προσαυρίζουσα χερσαίᾳ τροχῇ 
ἩρΥ ΟΝ. 2 ν. 1042: προσαυρίξουσα (προσαυρίζουσαι. οο.) χερσαίᾳ 

τροχῆ᾽ ὑπὸ τῆς αὔρας ἡ νοτὶς προσπίπτουσα τῇ τροχῇ. δύναται δὲ 

΄ 
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οἷον καταλαμβάνουσα" ἐπαυρεῖν γὰρ τὸ καταλαμβάνειν καὶ ἐπιτυγχά- 
νειν. [αἰϊῖο νουβιιβ νοτὶς ΔἸ 1| ΒΔ] βῖτι8. 

. 20ὃ ᾿ 
Πυϑίων ἀνακτόρων 

Ἠφογονι. 2 Ρ. 1077: Πυϑίων ἀνακτόρων: ἐπὶ τοῦ ἐν Χρύσῃ (χρ.. 
ὁοἄοχ)ὴ ἕεροῦ. ἤγουν ᾿“πόλλωνος. 

200 

σαρκήρη στάχυν 
Ἠόργομ. 2 ». 1166: σαρχήρη (σαρκήφης οο4.) στάχυν: τὸν (τῶν 

οο(.) ἐκ σαρκῶν συνηρμοσμένον χαὶ οὐκ ἐκ κριϑῶν συνεστῶτα. οἷον 
ἄνϑρωπον ([οτί. ἀνθρώπων). 

207 
σαυροβριϑὲς ἔγχος 

ΠΘσγ οι. 3 Ρ. 1159: σαυροβριϑὲς ἔγχος" ἐκ τοῦ σαυρωτῆρος βαρύ. 
ΓΒ πὰ ΘΟΡΤΠΡἔτιπη νἱἀοίιν οχ σαυρωτοβριϑὲς ἔγχος. οἵ. ἩΘΡγο}.. ν. 
σαυρωτοῖς δόρασι μ. 1160. 

208 

σηματίζονται πέδον 

Ἠδβγοῖ. 2. Ῥ. 1170: σηματίζονται πέδον. ὅσοι σημειοῦνται ὅσοι 
Τρῶες λέγονται εἶναι. Μαβιλτ5 Ρ] οββᾶτη οὐ Ἰβ᾽(. 

209 

συλλαβὰς ὁδοῦ 
Ηθβυ οι. 3 Ρ. 1291: συλλαβὰς ὁδοῦ: τοὺς συλῶντας καὶ ἐκδύοντας. 

ὙΌΙΪ συλητὰς ὁδοῦ οἱ. βορίῃρίαβ. 

210 
τετραἕέλικτον ἄλμαν 

ἬΘγοΙ.. 3 Ρ. 1872: τετραέλικτον ἄλμαν - ἤγουν Ξρικυμίαν. 

211 
τέχνης γὰρ οὐχ ἥμαρτες 

ΗΘ ΡΥΟΙ. 9’ ἢ. 1378: τέχνης γὰρ οὐχ ἥμαρτες. Οομΐοο ΕΡΟΘΝΝΟ ᾿ιᾶθο 
ἰγιρθα ΜΟΙ  Κιπβ νο]. 4 Ρ. 648. 

212 

Τιρύνϑιον πλίνϑευμα, Κυκλώπων ἕδος 
ΗΠ ργοΒ. 2 Ὀ. 1391: Τιρύνϑιον πλίνϑευμα (πλίνϑεμα οο4.)" ἀντὶ 

τοῦ τὸ τεῖχος. ὑπὸ δὲ Κυκλώπων κατεσκεύαστο. 1014. ν». 872: Κυκλω- 
πῶὼν ἕδος ἐπειδὴ Κύκλωπες ἐτείχισαν τὰς Μυκήνας. ΟἸοδθαβ οοπίπη- 
χιί Μοϊποκῖπθ Απὰ]. ΑἸοχ. Ρ. 51. Ὑιάθίαν ΑΘβου ]θῖβ 6556. ΨΘΥΒΊ18. 

218 
τραπεξείτην Πάριν 
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ΟΣ ο ἢ. 3. ῬὉ. 1407 : τραπεξίτην Πάριν" τὸν παραβάντα τὴν τράπε- 
ἕαν καὶ ἀτιμάσαντα τὸν Μενέλαον. δΟΥΡ ΒΚ] τραπεζείτην.. οἷς σι. 
Μο ν. 168, 42: διὰ δὲ τῆς ΕΙ διφϑόγγου τὸν ἐν τῇ τραπέζῃ παριστά- 
μενον --- τὸ δὲ παρ᾽ Ιβύκῳ διὰ τοῦ Η λεγόμενον “τραπεξητᾶν κυνᾶν 
ἔστιν ὡς πλείων πλήων. πο οχ Ποτοάϊαπο ἐν τῇ καϑόλου ἀογϊναία 
556. ἀοοοί ΓΠθοριοβέιβ Ρ. 45, 38. Δάάθ ῬοΊΊαο. 8. 84: τραπεζίτης 
ἀργυρογνώμων ---- τραπεξείτης δὲ κύων. 

214 

φοινικελίκτην καὶ λόγων ἀλαξόνα 
Ηθργοι. 3 2. Ῥ. 1517: φοινικελίκχτην τ λόγων ἀλαζόνα. ἀπατηλὸν 

καὶ χάπηλον. ΟἽ, Μοϊποῖϊςπι5. οπι. νο]. 4 Ρ. 648. Νοιηθῃ φοινικελί- 
κτὴῆς τοβυϊποπάπιῃ ΠΠΘορποβί. Ρ. 25, 21. 

215 

χαλκόδοντας στόλους 
ἩΘΡγΥοΝ.3 Ὁ. 1640: χαλκόδοντας στόλους" χαλχοῦς ὀδόντας ἐ ἔχονζας. 

ὀδόντας δὲ ἔλεγον τὰ ἔμβολα. ἃ τινὲς ἐμβόλια. 

210 
χϑονίαν λώβαν 

ΩΝ 29. 1558: χϑονίαν λώβαν᾽ ἀντὶ τοῦ μεγάλην ὕβριν, καὶ τὴν 

χϑονὸς λώβην. 
217 

. χρωματισϑεὶς εὐθὺς ἐξ εὐνῆς φόνῳ 

Ηρ τς Ἂ, Ρ: 1568: χρωματισϑεὶς εὐϑὺς ἐξ εὐνῆς φοάω" ἀντὶ τοῦ 

χρωτισϑείς. φοάω ςο4., φόνῳ Μοϊποκῖαβ. 

218 

χύτλος δὲ κρατὸς ὁκος εὔσκιος παρὴν 
Ἡ Ργ οι. 3 Ρ' «560: χύτλασον᾽ ὕγρανον. “ χύτλος δὲ χράτος ὁκοσ- 

εὐόκιος παρῆν. ἐσπαρμένος εἰκῆ καὶ οὐκ ἐν τάξει μένουσιν. Τιοοτιβ 
ποπάτπη οιποπ αὔτ: ὄσχος ρτὸ ὅκος οἷ. ΕΠΠΡΟΥ, 

219 
Ὡυλλικὸς γύης 

ἨΘ5Υ61}.. 2 Ρ. 1081: ἹΡυλλικὸς γύης" ὃ τῶν ἹϑΡύλλων. οἵ δὲ ύλλοι 
ἔϑνος “ιβύης. ἘΠαϊταΣ ἁρύλλικος οἱ ἹΡυλλῶν. 

220 

οἴμοι. τέ δράσω; δυσὶ κακοῖς μερίζομαι. 
Ἠ]ΘΡΟΟ] 5 οὐ ῬΒΠΑΡΥΙ, Φιλόγελως Ρ- 318: νεανίσκος τραγῳδὺς 

ἠγαπήϑη ὑπὸ γυναικῶν δύο, ὀζοστόμου καὶ ὀζοχρώτου., καὶ ---- ἀνε- 
βόησεν “ οἴμοι --- μερίζομαι᾽. ἘΣ χύγρηητπι. ν Ο Δ θα] τη 1} ΒΈΒΡ60- 
{πιὰ Οϑ1. 
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221 

τῷ λόγῳ μὲν εὖ διέρχει πάντα, τῷ δ᾽ ἔργῳ κακῶς. 
Το]ν. 1λαπι. ροβὲ (ον. 1). ], ». 697, 38: “τῷ λόγῳ ---- κακῶς. 

22.2 

καὶ τῷδε δηλώσαιμ᾽ ἄν, εἰ βούλοιο σύ, 
τἀληϑές, ὡς ἔγωγε καὐτὸς ἄχϑομαι. 

ὅστις λέγειν μὲν εὐπρεπῶς ἐπίσταται. 
τὰ δ᾽ ἔργα χείρω τῶν λόγων παρέσχετο. 

Το]ι. Τ)αηι. ροϑὲ δἴο. Εἰο]. ν. 698, 99 : “καὶ ---- παρέσχετο". Τ,ο- 
οτ5. ΘΟ οΥοὺ γα]θῸ οὐ Ελαν. ἔν. 809, ἃ ἀτιο ἀἸδίπη χη Βο55. ν5. 8. οὐ 
6 51π6 ἸΘΙΏΠ). ἰάθη ἴοι. Ὅδιι. μβαθοὶ Ρ. 717, 80. ν5. 1 δηλώσαιμ᾽ ἐν 
εἰ βούλοιο εὖ σύ οοἄ., οοὐν. ΘΟ αἰ5:. 

229 
τὸ γὰρ πρᾶγμ᾽ αὐτό μοι καλῶς ἔχον 

καλοὺς παρασχεῖν τοὺς λόγους δυνήσεται. 
Το1ι. Τ)8ηι. ροβὲ ὅϑ'[90. Ε)0]. ῥ. 717. 38: .. χῷ. “τὸ γὰρ --- δυνήσε- 

ται. ν8. 1 σιγῶ βαρρίοπάσπιη ντἀ θέαν. 

224 

οὐχ εὖ λέγειν χρὴ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς" 
οὐ γὰρ καλὸν τόδ᾽. ἀλλὰ τῇ δέπῃ βαρύ. 

Ι0}). Τόαπι. ροβϑὲ 5300. ΕἸο]. ῥ. 717, 38: “οὐκ εὖ --- βαρύ». ν 5. 1 
ΘγΑΥΤίοΥ ΟΟΥΤΙ ΡΟ τ5 δϑύ, ἰθιηρία θαι οὐκ εὖ λέγειν χρῆν. εἴ τι τῶν 

ἔργων κακόν. 
220 

ἐλευϑέρα γὰρ γλῶσσα τῶν ἐλευϑέρων. 
Το]. 1) τη. ροβὲ ϑ'ἴο". Ἐ0]. Ρ. 718, 4: "ἐλευϑέρα --- ἐλευϑέρων᾽. 

220 
᾿Ελευϑερία Ζιὸς ὄλβιον τέκος 

Το}. Τ) πη. ροβέ ϑ':ο". ἘΠ]. ρ. 718, 6: ᾿ Ελευϑερία ---- τέκος". 

221 ᾿ 

μελέτη χρονισϑεῖσ᾽ εἰς φύσιν καϑίσταται. 

Τοῖι. 1) δῖη. ροβί ὅο. Ε)0]. Ρ. 726, 16: παροιμία. “ μελέτη --- καϑ- 
ἰσταται΄. 510}. Ἐπ]. 3, 6, 6 Ρ. 290: καὶ τὸ ἐν ταῖς παροιμίαις λεγό- 
μενον τοῦτο παρεδέξαντο ε μελέτῃ --- καϑίσταται. 

228ς. 
ἀεί τι βούλου χρήσιμον προσμανϑάνειν. 

ΤΟΙ. Τλ8πι. ροβὲ βίου. ἘΠ]. ρ. 727, 5: “ἀεί --- προσμανϑανειν᾽. 
Οομδοιθί νπ]ρὸ οαηὶ βορῖι. ἔν. 627. 
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229 

αἰδὼς ἀπώλεσ᾽ αὐτόν, ἐρρέτω, κακή: 
πολλὴν γὰρ αὐτὴν δειλὸς ὧν ἐκτήσατο. 

Τοῖι. Τ) πὶ. ροβὲ 5΄ἴο". Ε)ς]. Ρ. 762,28: “ αἰδὼς ---- ἐκτήσατο. 

290 

τοῖς γὰρ κακῶς πράσσουσιν οἵ σεμνοὶ λόγοι 
κόσμον μὲν ἂν δοίησαν: ἡ δ᾽ εὐπραξία 
ξὺν τοῖς ἀναισχύντοισιν ὥρισται βίου. 

ΤοἹι. 1)λἀπη. Ροβί δέον. ἘΠ]. Ῥ. Τ62,. 26: “τοῖς γὰρ --- βίου᾽. νϑ. 3 
ἐνδοίησαν εο., ἂν δοέησαν 5ογῖρ5ὶ. ν5. 8 ᾧκισται τη} ] τη. 

291 

ὦ παῖ, τὸ δεῖσϑαι τῶν πέλας ϑνητοῖς μέγα 
διδασκαλεῖον τῆς ἀναιδείας ἔφυ. 

ΤΟΙ. 1) τη. ροϑύ ὅἴο". ἘΠ]. ρ. 768, ὃ: «ὦ παῖ --- ἔφυ. 

292 

τίς ἀρ᾽ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἂν ἀϑλιώτερος; 
Τα]ΐαπιι5 ΕΡΙβί. 40 Ρ. 418 Β: εἰ δὲ ὡς ἀληϑῶς ἐλλείψαντά τι τοῦ 

πρός σε καϑήκοντος αἰτιᾷ. τίς ἂν ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἂν ἀϑλιώτερος: τίς ἀντ᾽ 

ἐμοῦ Μ. 'ομτνηαςππι5 ἴῃ Τά γι. Ρ. 842, τίς ἀρ᾽ ἐμοῦ 960 Ρυδοία!!. 5Ἱ1- 
τ1}15 δύ γϑυβαϑ ΒΟΡΠΟΟΙΘιΒ. τές ἀθύδέ γ᾽ ἀνδρὸς ἔστιν ἀϑλιώτερος ; 

Οοα, Τ᾿. 815. 
299 

οὐ μνημονεύω: μὴ λίαν μ᾽ ἡγοῦ σοφόν. 

Τομρίητιβ Ἐμοί. γο]. 9 Ῥ.: 870 ἴγοϊ. 1.Ἀ. 313, 14 ΚΡοῃρ.): ὃ δὲ 

ἄκρως “μνημονευτικός τὲ καὶ μνήμων διαφερόντως σοφός" ὅϑεν καὶ 
τοῦτο ὀρϑῶς ἐστιν εἰρημένον “οὐ μνημονεύω μὴ λίαν ἡ μὲν τοῦ σοφοῦ 

᾿ χαὶ (Ρ[πά. ΟἹ. 2. 86) ἡ σοφὸς ὃ πολλὰ εἰδὼς φύσει". ᾿ΓΥΪμηοίχιχη το ϑεϊ- 

{0 ΕἸΠΟΚΉΠΙ5. 
294 

ἐξῆλϑον Ἕχτορές τε καὶ Σαρπηδόνες. 
Πιοηρίη. 46 800}. ὁ, 38, ὃ: χυϑεὶς εἰς τὰ πληϑυντικὰ ὃ ἀριϑμὸς 

συνεπλήϑυσε καὶ τὰς ἀτυχίας. καὶ ὡς (τια] τη ὡς καὶ) ἐκεῖνα πεπλεό- 
νασται " ἐξῆχϑον ---- Σαρπηδόνες᾽. 

290 

λακιστὸν ἐν πέτραισιν εὑρέσϑαι μόρον 
Τιοΐδη. ῬΊΒο. 2 νο]. 1 Ῥ’ 572: ἄριστον ἦν καϑάπερ τινὰ ; Πενϑέα 

ἢ Ὀρφέα “ λακιστὸν ---- μόρον᾽. 

230 

χαῖρ᾽, ὦ δυνάστα τῆσδε γῆς Τιρυνϑίας. 
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Ἰμποΐδη. (ὁ Τιᾶρβιι ὁ. 2 νο]. 1 Ρ. 726: πρῶτον μὲν ἰδόντες ἀλλή- 
λους ἔλεγον αὐτό (5ο. τὸ χαίρειν). "ΗΝ τὸ “χαῖρ᾽ --- Τιρυνϑίας". χαῖρ 
ὦ] χαίροις Ἐ'. γῆς] τῆς ἘΝ. 

2817 
οὐχ οἷσϑ᾽. ἐπεί τοι κἂν ἐκώκυες μέγα. 

Τλαοϊδμτιβ [ον. αρ. 2γ0}.2}». 664 γΟΥθΙ5 ἴῃ Πὅπιν. ἔν, 934 Ἁ]]α 5 πος 
ΒΈΘΙοΙυ: ἀγνοεῖν ἡμᾶς νομίξεις τὴν αἰτίαν τῆς λύπης ἥτις ἐστὶ σοί; 
ΖΕΥΣ. “οὐκ --- μέγα᾽. ϑυβρίοον Ἐπ ρ᾽ ἀθαμπι ᾿πππο 6856. ὙΘΙΒΊΜΠ. 

2598 
χρυσὸς γάρ ἐστιν ὃς βροτῶν ἔχει κράτη. 

Ἰυιοῖαι. βομηη. 14 νο]. ὃ ῥ. 735: ἀκούεις δὲ καὶ τῶν ποιητῶν λε- 
γόντων «ὦ χρυσέ. δεξίωμα κάλλιστον" (Ἐλιν. ἤ".836, 1) καὶ “ χρυσὸς -- 
κράτη". 

299 
δεινόν γε τὴν μὲν μυῖαν ἀλκίμῳ σϑένει 
πηδᾶν ἐπ᾽ ἀνδρῶν σωώμαϑ'. ὡς πλησϑῇ φόνου. 

ἄνδρας δ᾽ ὁπλίτας πολέμιον ταρβεῖν δόρυ. 
Τμιοίΐδῃ. Μαβοδο Θη6. 11 γΟ]. ὃ Ρ. 98: ἡ μὲν γὰρ τραγῳδία καὶ σὺν 

μεγάλῳ ἐπαίνῳ μέμνηται τῆς μυίας. ὡς ἐν τούτοις ἣ δεινόν --- δόρυ’. 

240 
ὅταν γὰρ ὀργὴ δαιμόνων βλάπτῃ τινά, 
τοῦτ᾽ αὐτὸ πρῶτον. ἐξαφαιρεῖται φρενῶν 

τὸν νοῦν τὸν ἐσϑλόν εἰς δὲ τὴν χείρω τρέπει 
γνώμην, ἵν᾿ εἰδῇ μηδὲν ὧν ἁμαρτάνει. 

Τγοαρρ. Ἢ ΠΘοον. 5.92: καί μοι δοκοῦσι τῶν ἀρ; χαίων τινὲς ποιη- 
τῶν ὥσπερ χφησμοὺς γράψαντες τοῖς ἐπιγενομένοις τάδε τὰ ἰαμβεῖα κα- 
ταλιπεῖν “ ὅταν -- ἁμαρτανει. 

241 

οὐδ᾽ ἀγρία γὰρ ὄρνις. ἣν πλάσῃ δόμον, 
ἄλλην νεοσσοὺς ἠξίωσεν ἐντεκεῖν. 

ΟΠ οῦτρ. ὁ. Πμϑοον. 5 182: τὰ γοῦν ἕῷα πετεινὰ ἃ μάλιστα πέφυκε 
πρὸς τάχος. ἔστιν ἰδεῖν ὑπὲρ τῆς αὑτῶν νεοττιᾶς ἐθέλοντα τς ἀδήμι τ τ 
σϑεν καὶ τῶν ποιητῶν τινες εἰρήκασιν «οὐδ᾽ --- ἠξίωσεν. ν5. 3 ἄλλῃ 
γα]ρο, ἄλλην 5ογῖρβὶ. ἐντεκεῖν ἠξίωσεν δῖα Κ΄ ΘΔ]! ρ στιμι. 

242 
ἀγὼν γὰρ οὐ μέλλοντος ἀϑλητοῦ μένει 
ἀλκήν. 

Νίδοδν. 1, 16: ᾿ἀγὼν --- ἀλκήν". ἐπὶ τοῦ μὴ ὑπερβάλλοντος. ἘΠχ 
ΑὐἹβίορ!δηῖ5 ΠΟΘ ΟΡ που ̓ Ζιιβ15. ΒΘ ΟΠ 415. γϑυβι ἢ ΡΘἐϊξατη 6586 οἷ. 
Τ θυ βο ἶτιβ, τὰ Π1 ἰγαρΊοιι5 νἀ θέαν. 

ΤΗΕΑΘ. ΘΟΕΆΑΕΟ, ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 44 
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248 

ἔνεισιν ἐν δειλοῖσιν ἀνδρεῖοι λόγοι. 
Μδοδν. 8, 82: “ ἔνεισεν ----λόγοι᾽. Ἰιβοροραΐ ΘΒ 5 ὃ 2) 185: ἕνει- 

σιν ἐν δειλοῖσι κἄάνανδροι λόγοι" ὅτι. φησί. καὶ οἵ λόγοι ταῖς ψυχαῖς 

συσχηματίζονται καὶ δυικοίψεων, γα ν ΘΙ 510, ΠΟῚ ἐπ51πὶ ἀἸΘΟΥΘ. 

244 
σφάλλειν σὺν ἐχϑροῖς καὶ φίλους κέρδος φέρει. 

Μίδραν. 7, 95: “σφαλλειν --- φέρει" - ὁμοία ταύτῃ " ἀπόλοιτο καὶ 
φίλος σὺν ἐχϑροῖς᾽. 

245 

ϑεόϑεν δὲ πνέοντ᾽ οὖρον ἀνάγκη 
τλῆναι καμάτοις ἀνοδύρτοις. 

Ματγοῦβ Απίοῃ. 7, 51: “ϑεόϑεν ---- ἀνοδύρτοις᾽. ΑΘΒΟ]Ιγ 168 6586 
πᾶθο νοῦρα οομὶοῖί Υ ἈΡΉΘΥ. 

240 

δοῦλος πέφυκας, οὐ μέτεστί σοι λόγου. 
Ματοῦβ Απίοιῃ. 11, 380: ἣ δοῦλος ---- λόγου᾽. ΤππμάΘῃι σουϑαμ αἴουί 

ῬΠ1]ο Τὰα. νο]. 2 Ῥ. 468. 
247 

ἀγαϑὴν τιϑήνην καὶ τροφὸν γνώμης νέας 

Μαχίτητι5 Ἴγγ, ΧΧΧΥΗ Ρ- 301: παρακαλείτω δὲ (δο. ἡ φιλοσο- 

φία) ξυλλήπτορας ἐσομένας αὑτῇ καὶ ἄλλας τέχνας. -- τὴν μὲν τὸ σώμα 

τῇ ψυχῇ παρασχευάζουσαν ὃ ὄχημα εὐπειϑὲς καὶ ἐρρωμένον. τοῖς προσταγ- 

μασιν ὑπηρετεῖν, γυμναστικὴν ταύτην ὀνομόζουσα. τὴν δὲ ἄγγελον 

τῶν τῆς ψυχῆς διανοημάτων, ϑητορικὴν ταύτην ὀνομάζουσα. τὴν δὲ 
“ἀγαϑὴν - νέας᾽, ποιητικὴν ταύτην ὀνομάζουσα. Ῥοοίαρ. νγοῖρθᾶ 
ἀρποντ ΠΤ ΘΊΒΚΙΠ5. 

248 
» ᾿ 4, ᾿ 2 , 
ἄνϑρωπον οντὰ δεῖ φρονεῖν ἀνϑρωπινα. 

Μοη. τποπ, 1: ἄνϑρωπον --- τἀνϑρώπινα. ΟΣ 5] ἀνθρώπινα οΧχ 
γα Αθρορ. Ρ. 46, 8: ἄνϑρωπος ὧν ἀνθρώπινα φρόνει. 

249 

γνώμης γὰρ ἐσϑλῆς ἔργα χρηστὰ γίγνεται. 
Μη. τποπ. 112: “γνώμης --- γίνεται". 

2Βῦ,. 
ἐχϑροῖς ἀπιστῶν οὔποτ᾽ ἂν πάϑοις βλάβην. 

Μομ. τηοη. 164: " ἐχϑροῖς --- βλαβην᾽. 

251 

ξῆλος γυναικὸς πάντα πυρπολεῖ δόμον. 
Μομ. τποῃ. 195: “ ζῆλος --- δόμον. 
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δῦ 

ϑεῶ μάχεσϑαι δεινόν ἐστι καὶ τύχῃ. 
Μομ. πιοῃ. 247: " ϑεῷ --- τύχῃ. 

259 

ϑεῶν ὄνειδος τοὺς κακοὺς εὐδαιμονεῖν. 

Δοι. τορι. 955: " ϑεοῦ ὄνειδος --- εὐδαιμονεῖν". ϑεοῦ δ᾽ εἰ. ΑΥ- 

50ηπι5, ϑεῶν ΜοΙμΟ Κι. 

204 

κακοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήσει κακός. 
θη. πῖομ. 374: ᾿ κακοῖς --- κακός". ἐχβήσῃ 110]. 

200 

κρίνει φίλους ὃ καιρὸς ὡς χρυσὸν τὸ πῦρ. 
Μρμῃ. πιοῃ. 376: “χρίνει --- πῦρ. 

200 

λίαν φιλῶν σεαυτὸν οὐχ ἕξεις φίλον. 
Μίϑῃ. τθομ. 810: “λίαν --- φίλον". 

257 

λόγῳ μ᾽ ἔπεισας φαρμάκῳ σοφωτάτῳ. 
Μ6ι. πιοι. 518: “λόγῳ μὲ πεῖσον φαρμάκῳ σοφωτάτῳ. Ὁ] λόγῳ 

μὲν πεῖσαι φάρμακον σοφώτατον Μὶπά. 8, πἴηο λόγῳ μ΄ ἔπεισας ΜοΙ- 
ποκίαβ; οἵ. 'Γουία]]. ἀθ ρ411Π10 ὁ. 6: 86γηιο0Ήη6., ἱηφιῖί, η16 διιαϑῖδίϊ ηι6(- 
σαηιηιο βαρϊογιϊδϑίηιο. 

28 

τῷ γὰρ καλεῖς πράσσοντι πᾶσα γὴ πατρίς. 
Δίθῃ. τηοῃ. 716: ἡ τῷ --- πατρίς". Ἐουίαβ56 ἱμιηο Ἰοοιιη] «ϑρθοία- 

νι Αν. ΡΊαΐ. 1151: πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ᾽ ἵν᾽ ἂν πράττῃ τις εὖ (αποηι 
Ἐασρ 185. 6556 σϑύϑαμῃ οἱ. ΗἩριηβίοἢ.). ΟἿ, ΟἹο. ΓΤ πι5ο. 5, 87, 108: {ΐα- 
ψιο α( οπιηθηι γαϊογοηι Τομονὶ υοῶΣ ἀσοοπιηιοσαγὶ ροίοεί, ἣ ραϊγία 68 ειὐϊ-- 
Οιηιφι 68. νοηο᾽. ῬΆΘ]. ὅγτ. ϑοηΐ. 545 Ον. : ραίγϊα ἔα 68 εεδἰσιηιφιι6 ναο- 
γῖβ ὕθηθ. Μδοδν. 6, 45: ὅπου γὰρ εὖ πράσσει τις. ἐνταυϑοῖ πατρίς. ᾿υπρβί. 
Οριιβο. Ρ- 300, 30: πατρίδα κρίνοντες εἶναι πᾶσαν ἐν ἡ εὖυ παϑεῖν 
περιγίνεται. ΖϑμοΒ. 8, 14: πᾶσα γῆ πατρίς" τοῦτο μέρος ἐστὶ χρησ- 
μοῦ κτέ. 

ε 

259 

τὸ πολλὰ τολμᾶν πόλλ᾽ ἁμαρτάνειν ποιεῖ. 
Μη. τποη. 724: " τὸ --- ποιεῖ΄. Οὗ, ΑἸοχῖδ Οὐπι. ὃ Ρ. 416: πολὺς 

γὰρ οἶνος πόλλ᾽ ἁμαρτάνειν ποιεῖ. Ἐπιν. ἔν. ὅ80: ὁ πλεῖστα πράσσων 
πλεῖσϑ᾽ ἁμαρτάνει βροτῶν. 

200 

δεινὸς σοφιστής. τῶν ἀγυμνάστων σφαγεύς 
44 Ὁ 
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Νιπη θη ἴῃ Ἐλι86}. Ρ, Ἑ. Χ'αν νυ 7900: ὠνομάξετο οὖν (ΑΥ- 
66 5118) ἡ δεινὸς "- σφαγεύς᾽. ΟἹ ἔν, ΒῈΡ}]. 908: ἐν ἀσπίδι δεινὸς 
σοφιστὴς πολλά τ᾽ ἐξευρεῖν σοφά (σοφός Ἅ41.Κ.). Τ1ο δ55. 60, 38: 
δεινὸς σοφιστὴς ἐν τῇ ὀρχήσει. 

201 

ἄνθρωπος ὧν ἥμαρτον: οὐ ϑαυμαστέον. 
Οτΐοι ΕἾον. 8, 11 Ρ. δ4, ὅ: Φανιέως. " ἄνϑρωπος -- ϑαυμαστέον ". 

Οουγιρίαμη Φανιέως αἰ Θά θα πη ᾿ᾶὈ060. 

202 

πάσης μὲν ὠμότητος ἀνάπλεων φόνον, 
παντὸς δὲ ϑανάτου δυσποτμώτερον μόρον. 

Ῥ μια ]ανῖα. Ἐρίβί. δ: ἐπεὶ δὲ ἀναπτύξας τὸ πλευρὸν ἐγύμνωσε. “πά- 
σης μὲν --- μόρον. τότε δὴ τῆς τέχνης αὐτὸν ἐπαινέσαντες τῶν τρόπων 
ἐτιμωρούμεϑα. γ5. 1 ἀνάπλεω οἷ ν8. 3 δυσποτμότερον δηΐθ ῬοΟΥΒΟΠΊΠΩ; 

4π| ΡΥ Ἰπητι5. γ ΘΥΒτι8 ΔΡΊΟΥΙ. 

209 
πολλῷ δὲ κρεῖσσόν ἐστι μηδὲν εἰδότα 
παϑεῖν τὸ μέλλον δεινὸν ἢ δεδοικότα. 

ΡΠΙΔΙΑνΙά. Ἐρί5ι. 116: τὸ γὰρ εἱμαρμένον ἥξει. καν ᾿Ἵρισταίνετος 
μᾶλλον ἢ δεῖ φοβηϑῇ. ᾿ πολλῷ --- ἢ δεδοικότα᾽. ἵνα σοι καὶ μετὰ πα- 
ραδειγμάτων ποιητικῶν ἐπιστέλλω. νϑ8.1 κρεῖττόν οαἰίαν. μὴ δεδὸι- 
κότα νυ]ρο, μηδὲν εἰδότα 5ογῖρδὶ, οἵ. Ἐπαν, ἔν. 204. 

204 

οὐ γὰρ μετεῖναι τῶν νόμων δούλοις ἔφυ. 
ῬΆΙ]ο Τπά. νο]. 9 Ρ. 458: ὅϑεν “καὶ τὰ τρίμετρα φιλοσόφως ἐχεῖνα 

φασὶν εἰρῆσϑαι- “οὐ γὰρ --- ἔφυ᾽ καὶ “ δοῦλος --- λόγου’ (ἀᾶε65ρ. 
ἔν, 246). 

2θῦ 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτοῦ καὶ κλύειν ἐπίσταμαι 
7 2 6 , » ͵ 

ἄρχειν ὃ᾽ ὁμοίως, τἀρετῇ σταϑμώμενος 

τὰ πάντα. 
ΡΊΗ]ο Πι4. νο]. 3 Ρ' 4609: ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτοῦ κατὰ τὸν τραγικὸν “ χαὶ 

κλύειν ----. τὰ πάντα’ Τρ Ι 15. νοῦθὰ νἀ θηΐαν, οὐἴπι8 ὄν 60 ο] πὴ 

τἰθαΐα σαηί, 
200 
περισφάτως ἔχων 

Ρμοί. Πμοχ. ρ. 428,24: περισφάτως ἔχων - περιωδύνως. Ἠ ΒΥ ον, 9 
Ρ». 937: περισφάτως" περιωδύνως. περιβοήτως. 

207 

τὴν ἐμὴν κάμνειν νόσον 
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ῬΊιοί. 1μοχ. »». ὅ86, 4 οἱ διιϊάδβ: τὴν ἐμ ὴν κάμνειν νύσον᾽ παροι- 
μία, ὡς ἡ τοιαύτη ταὐτὸν ἕλκομεν ξυγόν, κάμνειν] κάμνει ΒοΥυΊρΒοΥῖμη. 
Ἐουίαβδο Δ] ον ὶ ποατιο ΡΙΟν ΟΠ πη 

ἐγὼ δὲ καὶ σὺ ταὐτὸν ἕλκομεν ξυγόν 
ἃ ἐγαρῖοο ρΡοοίδ ργοίοοίιμ δ. 

208 
τυφλῶν ὀνείρων 

ῬΠοί. Ποχ. Ρ-. 611, 17 οἱ διυϊά.: τυφλῶν ὀνείρων " ἤτοι τῶν ἀπα- 
τηλῶν --- ἢ ὅτι μύουσι προσδιαλέγονται. οἵ. Τ)ορΘπΐδη,. 8, 36 υγτι. 
Μ. γ. 112, 325. ΗἩΐπς οογγοχουιπΐ ἰοο ΗΠ ΘΡΥ ΟΠΪΪ νο]. 2 ᾿. 1457: τύ- 
φλων ὃ ἥρων. Ἐδονίαβθο τοβριοἴταν ἔσαν, Τρ]. Τ᾿. 571, ἈὈῚ πτηνῶν ὀνεί- 
οῶν ΤΡ Υ]. 

209 

ἀκύματος δὲ πορϑμὸς ἐν φρίκῃ γελᾷ. 
ΡΊγτ. ΒΕΚΚ. Ρ. 6,1: ,ἀκύμων ϑαλασσα᾽ Εὐριπίδης ἐπὶ τοῦ μὴ 

γεννῶν τέϑεικεν. ὡσανεὶ γόνου. ὡσαύτως δὲ καὶ ᾿“ριστοφάνης. λέγε- 
ται δὲ καὶ ἀκύματος. “ἀκύματος. δὲ --- γελᾷ". Τία ΒοκΊκοττι5 Θά Ια 0, 
φομ τᾶ ἘΠ ΚΘΗ ἴτι5 Ρ- ΛΑ] οΚ, τὰ ἔππν, ῬΠορη. Ρ. 81: λέγεται δὲ καὶ 
ἀκύματος. Εὐριπίδης " ἀκύματος δὲ --- γελᾷ. Ηπῃο ἰρίξαν νυβατῃ 
αἰσιιπι ἘλατῚΡ1 415. 6556 βἐαύπδγητιϑ δῃ ροθίδο ἱποουίὶ, ἃ οοάΙοῖβ δποίο- 
ταί ΡΘμάοθ 1. αδο βαρτὰ ἐξ Ἐν ΙΡ 415 πιδηξῖο δὰ Απάν. 158 βρθο- 
ἰαΐ : νηδὺς δ᾽ ἀκύμων. ΡΠ πΐοπτι5. οαΐπὶ ποὺ σο]αί: ἀκύμων Ρτο- 
Ρυΐο ἀϊοῖξαν ϑάλασσα, ἘλανΙρΙ ΑΙ ἀπίθια οὐ Αὐβίορμδηὶ ἀχύμων 1. 4. 
βίθυ 15. 

210 

ἄψυχον ἄνδρα λαμβάνειν συνέμπορον 
ῬΒνγη. ΒΟΚΚ. Ρ. 17, 30: “ἄψυχον --- συνέμπορον᾽. ἀντὶ τοῦ δειλόν. 

Οοηϊοο ροθίδθ νϑυϑιμῃ ἐγ θα] Μ ΘΙ ΘΚ π|5. 

271 
δισχιδὴς ὁδός 

ΡΈΡγι. ΒΕΚΙ. Ρ. 886, 1: δισχιδὴς (διασχιδὴς οο4.) ὁδός" ἡ δύο 
ἐχτροπὰς ἔχουσα. 

212 

δυσήλιον ϑέρος 
Ῥγυη. ΒΟΚΚ. ρ. 86,18: δυσήλιον ϑέρος" τὸ καταφλέγον ϑέρος 

ἄκρως. 
, 219 

διχορροπος γνωμη 

ῬΈνγι. ΒΕΚΕ. Ῥ- 87,9: διχόρροπος γνώμη" ἡ εἰς ἑκάτερα ἥκουσα 
(1. νεύουσα) καὶ μὴ ἐφ᾽ ἕνὸς ἑστηκυῖα. 

274 

ἐλαφρὸν παραινεῖν [τῷ] κακῶς πεπραγότι. 



094 ΑΘΕΒΡΟΤΑ 

ΡΙσγα. ΒΟΚΚ. Ρ. 88, Τ: “ἐλαφρὸν ---- πεπραγότι᾽΄. ἐλαφρὸν ση- 
μαΐνει τὸ δάδιον καὶ κοῦφον. τῷ «αἀᾷτα! ΒοΙκκου. Οὐμϊοῖ ροοίδο 
6556 ΨΟΥΒΙΠῚ Οἱ. ΔΙ ΘΙ ΟἸκ τ. 

27Ὁ 

εὔορνις τύχη 
ΡΙγα. ΒΟΕΚ. Ρ. 40, 31: εὔορνις τύχη: ἡ αἴσιος καὶ εὐοιώνιστος 

(εὐώνιστος οο4.) καὶ εὐτυχής. 

2710 
οὐδὲν κακὸν [γὰρ] ῥαδίως ἀπόλλυται. 

, ΡΙγη. ΒΟΚΚ. Ρ. δ8, 31: οὐδὲν κακὸν ϑᾳδίως ἀπόλλυται. ἐπὶ τῶν 
ευ πραττόντων πονηρῶν. Πα ον ροίδεϊουοπα οὐητὐ ΜΙ ραν τι 6,76: 
γὰρ δάσια! Μοἰποϊκίπα πα. νο]. 4 4 Ῥ. 666. 

ΤΙ! 
σκοτεινὸς ὀργήν 

ῬΊννγι. ΒΟΚΕ, Ρ. 64, ὅ: σκοτεινὸς ὀργήν " ὃ δόλιος καὶ οὐ φανερὸς 
(φανερῶς οο4.) ὀργήν. 

2718 
χωρὶς γὰρ οἰχκοῦσ᾽ ἀρεταὶ τῶν ἡδονῶν. 

Ρνγα. ΒΒ ΙΙς, Ρ. 72,34: χωρὶς οἰκοῦσιν οἷον διεστήκασιν. “ χω- 
οἷς --- ἡδονῶν". οἰκοῦσιν ἀρεταὶ αιΐο Μοϊποϊκίπτη. 

279 
φίλων ἔρημος. ὦ τάλας, ἀπόλλυμαι. 

ΡΙαί. ΕρΙβέ. Ρ. 310. : ὑπομνῆσαι δέ σε βούλομαι διότι καὶ τῶν ἄλλων 
τραγῳδοποιῶν (φυδϑοθα ᾿παυρ 15 τηθη 10) οὗ πλεῖστοι, ὅταν ὑπό 
τινος ἀποϑνήσκοντα τύραννον εἰσάγωσιν, ἀναβοῶντα ποιοῦσι “ φίλων 
-- ἀπόλλυμαι. 

280 

ὦ μηχάνημα λυγκὸς αἰολώτερον 
ΡῬΙαί. Μον. Ρ. 16 Τὸ: δυνάμενος λέγειν ἑχάστοτε πρὸς αὐτήν (δε. 

τὴν ποιητικήν) “ ὦ --- αἰολώτερον". λυγγὸς 1101]. 

251 

τί δῆτα ϑύειν δεῖ σε κατϑανούμενον; 
ἄμεινον οὐδεὶς κάματος εὐσεβεῖν ϑεούς. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 80 Ὁ: καὶ "τί ----.Ἤ ϑεους". οὖσιν οοἴοχ ψομποίιμ, 
ϑύειν Οοοίι5. 

282 

ὦ Ζεῦ, τίς εἶναι φησὶ σοῦ σοφώτερος; 
ΡΊαΙ. Μον. Ρ».- 38 Ὁ: ὅταν μὲν γὰρ λέγωσι ᾿ Ζεὺ πάτερ. Ἴδηϑεν με- 

δέων᾽ καὶ “ὦ Ζεῦ σοφώτερος" τὸν ϑεὸν αὐτὸν λέγουσιν. 



ΛΌΒΒΡΟΤΑ θ9ὃ 

283 
εἱμαρμένον δὲ τῶν κακῶν βουλευμάτων 
κακὰς ἀμοιβάς ἐστι καρποῦσϑαι βροτοῖς. 

Τα. ον, Ρ. 38 1 ; " εἱμαρμένον --- βροτοῖς". 510}». ΕἼον, ὅ, 8 οἱ 
1001. 1, ὃ, 8 Ρ. 106 5ῖπο Ἰοιῃηηηαίο: “εἱμαρμένον ---- βροτοῖς". ν5.} 
δὲ] γὰρ ῬΙαΙ. 

284 
Ζεὺς γὰρ τὰ μὲν τοιαῦτα φροντίξει βροτῶν. 
τὰ μικρὰ δ᾽ ἄλλοις δαίμοσιν παρεὶς ἐᾷ. 

ΡΙαΐ. Μοι. ρ. 340: ἐνταῦθα κυρίως ἀνόμάξεαθοι τὸν ϑεὸν νομί- ΄ 
ἕξομεν" ὥσπερ --- " Ζεὺς --- ἐᾷ’ 

28ῦ 
μικρὸν φρονεῖν χρὴ τὸν κακῶς πεπραγύότα. 

ΡΙαι. Μον. Ρρ. 380: οἷα καὶ ταῦτ᾽ ἔστιν " δουλοῖ ---- πατρὸς καχά᾽ 
(ἔπι. ἩΙρρΡ. 434 54.) καὶ “μικρὸν --- πεπραχότα". πεπραγότα ὙΥ̓ ἀϑπιοΥ. 

280 
τόδ᾽ ἔστι τὸ ξηλωτὸν ἀνθρώποις. ὅτῳ 
τόξον μερίμνης εἰς ὃ βούλεται πέσῃ. 

ΡΙαΐ. Μογ. Ρ. 88 ΚΕ: : χρωμένους τοῖς λεγομένοις “ τόδ᾽ --- πέσῃ᾽. 

287 

φόβος τὰ ϑεῖα τοῖσι σώφροσιν βφοτῶν. 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 8.4: “φόβος --- βροτῶν". καὶ μὴν οὐδαμῶς, ἀλλὰ 

ϑάρσος τὰ ϑεῖα τοῖσι σώφροσι, βοοτῶν. ὅϑίο!". ΕἾον. 5, ὃ 51η6 Ἰϑιῃμ,.: 
: φόβος --- βροτῶν". τα] δὲ τὰ 5100. 

288 
Α. πρὸς ϑῆλυ νεύει μᾶλλον ἢ ἐπὶ τἄρσενα; 
Β. ὅπου προσῇ τὸ κάλλος. ἀμφιδέξιος. 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 84 Α: ᾿ πρὸς --- ἀμφιδέξιος᾽. ἦν δὲ βέλτιον εἰπεῖν 

ὅπου προσῇ τὸ σῶφρον ἀμφιδέξιος᾽. ΡΙαί. ΜοΥ. ρΡ. 766 54.: οὐ γὰρ 
ὁ μὲν φιλήδονος ἐρωτηϑεὶς εἰ “ πρὸς ϑῆλυ --- τἄρρενα᾽. καὶ ἀποκρι- 
νάμενος ὅπου προσῇ -- ἀμφιδέξιος᾽, ἔδοξεν οἰκείως ἀποκρίνασϑαι 
τῆς ἐπιϑυμίας. ν5.1 τἄρρενα ῬΙ]αί. ΘΟΡΙΟΟ 5 ὙΘΥΒΤΙ5. 6556 Οἱ. ῬΟΥΒΟΏΤΙΒ. 

289 ; 
τῆς δειλίας γὰρ αἰσχρὰ γίγνεται τέκνα. 

ΡΙαί. Μοτ. ρΡ. 84 Εἰ: “τῆς --- τέκνα". καὶ ναὶ μὰ Δία τῆς ἀκολα- 
σίας καὶ τῆς δεισιδαιμονίας κτέ. 

τούθῇῃ 
ΑΛΚΜ. ἀνδροχτόνου γυναικὸς ὁμογενὴς ἔφυς. 

ΑΔΡ, σὺ δ᾽ αὐτόχειρ γε μητρὸς ἢ σ᾽ ἐγείνατο. 



090 ΑΘΕΘΡΟΤΑ 

ΡΙα. Μὸν. Ρ. 88 ἢ τραγικὸς᾿ "Ἄδραστος τοῦ “ἠλκμαίωνος εἰπόν- 

τος πρὸς αὐτὸν ᾿ἀνδροκτόνου ---- ἔφυς", ἀπεκρίνατο “σὺ δ᾽ --- ἐγεί- 

νατο᾽ . ῬΙαΐ, Μον.Ρ. 88 Ἐ: " ἀνδροχτόνου --- ἔφυς’ πρὸς τὸν ̓Αδραστον 
δ ᾿Αλαμαίων'᾽ κί οὖν ἐκεῖνος : οὐκ ἀλλότριον; ἀλλὰ ἴδιον αὐτῷ προσφέ- 
ρων ὄνειδος. “σὺ δ᾽ --- ἐγείνατο᾽. Αἀ ΒΌΡΠΟΟΙ15 ΑἸΟΙΙΔΘΟΠΘΙη ἰιῸ 5 
γΟΥΒιι5 ΤΘΥΘΥΥῚ 1π5510 Ὑ 4160 Κ, 

291 

ἰὼ τυραννὶ βαρβάρων ἀνδρῶν φίλη. 
ῬΙαί. Μου. Ρ. 86 Εἰ: καὶ “ ἰὼ --- φίλη. 

292 

ἡ βροτῶν τ᾽ εὐπραξία 
τῶν τἀλάχιστα γίγνεται λυπουμένων. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 87 Α: καὶ “ἡ βροτῶν τ᾽ --- λυπουμένων᾽. νϑ5. 2 γί- 
νεται ῬΙαί. 

299 

κινοῦσα χορδὰς τὰς ἀκινήτους φρενῶν 
ῬΙαί. Μον. ρ. 43 Ε: ἢ περιμανὴς ἐξ ἔρωτος ἐπιϑυμία " κινοῦσα ---- 

φρενῶν’. Επμάθηι ψϑύδαμῃ ᾿ιαθοί ΡΊ]αΙ. ΜΙ. ν. 466 Ὁ ν᾿. 80 Ὁ. 
5035 Ὁ ρ»: 651 Ὁ. 

294 

ἐρρέτω φίλος σὺν ἐχϑρῷ 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 60 Ε: ἡμεῖς δὲ εἰ μηδαμῇ μηδαμῶς ἐ ἐπαινοῦμεν τὸ 

“ἐρρέτω φίλος σὺν ἐχϑρῷ᾽. διὰ πολλῶν ὁμοιοτήτων τὸν κόλακα τῷ φίλῳ 
συμπεπλεγμένον πὰ ΟΣ ξητοῦντες τὲ. Μδοδυῖτβ4, 19 : “ ἐρρέτω ---- 
ἐχϑρῷ᾽ - ἐπὶ τῶν δι᾿ ἐχϑοὸν καὶ φίλους σφαλλόντων. Οἷο. ΡΙῸ 1)οϊοί. 
9, 235: α6 7)οηιο αϊαῖί υϑγϑιηι ὐΥαδομηι Θαάίθηι 56η θηα χα οἰϊαηι γ108 
βαϑοπιτις ΤΠ αΐϊζηι “ρογθαηί αηιοῖ, εἰνηγι Ἰγιηιϊοῖ πιὰ τη ογ οἱ αρί ἢ. 

20ῦ 

οὐ παῖς ᾿Αχιλλέως, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος αὐτὸς εἶ. 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 581 Ὁ: ὁ κόλαξ αὑτὸν ὥσπερ ὕλην τινὰ δυϑμίζει -- 

ὥστ᾽ εἰπεῖν “οὐ παῖς -- αὐτὸς εἶ ΈΤΟΝ Βε ΑἸΟΙ0. 98: ἐν γοῦν τῇ 
“απκεδαίμονι “πρὸς τὰ ἔξωϑεν ἦν εἰπεῖν" οὐ παῖς ᾿Αχιλλέως. ἀλλ᾽ ἐκεῖ- 
νος εἴη ἂν αὐτός. 

200 
γέρων γέροντι γλώσσαν ἡδίστην ἔχει. 
παῖς παιδί, καὶ γυναικὶ πρόσφορον γυνή. 
νοσῶν τ᾽ ἀνὴρ νοσοῦντι, καὶ δυσπραξία 
ληφϑεὶς ἐπῳδός ἐστι τῷ πειρωμένῳ. 

ῬΙαΐ. Μὸν. Ρ. 51 Ἐ: ἐφ᾽ οἷς καὶ ταῦτα εἴρηται " γέρων ---- πειρωμέ- 
νωὕὔ. ἘχαυΊρΡΙ Ἰοθτπη ἐγ θεν Ὑ δΙοικθμασῖαβ; γ5. 1 αἴογί οχίνβ Ἰδτα- 
Ρἷτ. Ρ. 668, 19: καὶ ὡς “ γέρων --- ἔχει". οὕτως οἵ μὲν ἐρωτομανεῖς καὶ 



ΑΠΕΘΡΟΤΑ 007 

μέϑυσοι τὰς ᾿ἡλκαίου καὶ ᾿Ἰνακρέοντος ποιήσεις ἀναγνόντες προσὲκ- 
καίονται. ν5. 3 νοῦβθὰ γυναικὶ πρόσφορον γυνή τοοσαχνιμί ἴῃ 1ὅπιν, 
ΗΠ]. 880. 

207 
σύνϑημ᾽ ἐρωτῶν. ἄλλο μαστεύων χρέος 

Σ ΡῬΊαΙ. Μον. Ρ. 8 Β: δεχόμενος πάντα καὶ βοῶν παρ ἕχαστον ὡς 
εὺ καὶ ἱκανῶς. γίνεται καταφανὴς ᾿σύνϑημ᾽ --- χρέος", ἐπαινέσαι καὶ 
συνεπιτυφῶσαι βουλόμενος. ᾿ 

208 

πρὸς στάϑμῃ πέτρον τίϑεσϑαι., μήτι πρὸς πάτο στάϑμην. 
ΡΊαί. Μον. Ρ. 76 Ε: ἀλλ᾽ ὀρϑῶς μὲν εἴρηται τὸ “ πρὸς στάϑμῃ -- 

στάϑμην᾽ . οὗ δὲ μὴ τυϑέμενοι τὰ δόγματα πρὸς τοῖς πράγμασιν ---- 
πολλῶν ἀποριῶν ἐμπεπλήκασι τὴν φιλοσοφίαν. Νιιπι ἰταρίοὶ ροοίδο 
510 ψουβῖι8 ἀπ 1 Ὑ] ροίοβί. 

299 

αὑτόν τὲ πράσσων εὖ τίϑησιν εἰς μέσον. 
τοῦ δυστυχοῦς τε λαγχάνων οὐκ ἄχϑεται. 

ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 94 Ο: φίλους πολλούς --- ὧν ἕκαστος αὐτός τε " αὑ- 
τὸν πράττων --- ἄχϑεται᾽. γ8. 1 τὲ Δα Ι41 ΧΎ]άπαον. 

900 

ἀλλ᾽ ἕν διδοῦσα πάντα μαλϑάσσει τάδε. 
ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 981): μόνος δὲ ὁ ἄνϑρωπος -- - ὄστρωτος ὑπὸ τῆς φύ- 

σεως ἀπολέλειπται. “ἀλλ᾽ ἕν --- τάδε᾽, τὸν λογίσμον καὶ τὴν ἐπιμέ- 
λειαν καὶ τὴν πρόνοιαν. 

901 

τό τοι χρεὼν οὐκ ἔστι μὴ χφεὼν ποιεῖν. 
ΡΙαί. ον. Ρ. 108 Β: οὐκ ἔστι γὰρ ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ 

(Εν. ἔν. 662, 1), καὶ νὴ Δία “τό τοι --- ποιεῖν. ΟἿ, απδο ἀἰχίτητιϑ 
ἴῃ Εν. ἔν. 738. 

902 

“Ἅιδην δ᾽ ἔχων βοηϑὸν οὐ τρέμω σχιάς. 
ῬΙαί. Νον. Ρ.- 106 1: μέγα γάρ ἐστι τὸ μετὰ πείσματος τεϑαρρη- 

χότως εἰπεῖν “ τίς δ᾽ ἔστι --- ὦν (Επν. ἔν. 950) καὶ “4ιδην δ᾽ ---- σκιάν. 

909 

μηδεὶς φοβείσϑω ϑάνατον ἀπόλυσιν πόνων. 
ΡΙαι. Μον. Ῥ. 108 Ἐ: οὐκ ἀπᾷδειν δὲ τούτων ἔοικεν οὐδ᾽ ὃ εἰπών 

«μηδεὶς ---- πόνων᾽. ἀλλὰ καὶ κακῶν τῶν μεγίστων. 

904 

οὐκ ἀεὶ ϑαλέϑοντι βίῳ 



θος ΑΡΕΈΒΡΟΤΑ 

βλάσταις τέκνων βριϑομένα 
γλυκερὸν φάος ὁρῶσα 

ῬΙαΐ. Μοῦ. Ρ. 116 Ο: εἶ γοῦν ἢ Νιόβη, κατὰ τοὺς μύϑους πρόχειρον 
εἶχε τὴν ὑπόληψιν ταύτην. ὅτι “οὐκ αἰεὶ --- ὁρῶσα’ τελευτήσει . οὐκ 
ἂν οὕτως ἐδυσχέραινεν ὡς καὶ τὸ ζῆν ἐθέλειν ἐκλιπεῖν διὰ τὸ μέγεϑος 
τῆς συμφορᾶς καὶ τοὺς ϑεοὺς ἐπικαλεῖν ἀνάρπαστον αὐτὴν γενέσϑαι 
πρὸς ἀπώλειαν τὴν χαλεπωτάτην. Τιγυῖοο ροδέδϑ Ἰοσπμ γι θτ1ὶ Βογρ- 
Καθ Τὺυτ. Ρ. 106Έ, 8111 δα Β᾽οΡΙΙοο115 ΝΊΟΌ θη τϑα] νηΐ. 

900 

ὦ τλῆμον ἀρετή. λόγος ἄρ᾽ ἡσϑ᾽ ἐγὼ δέ σὲ 
ὡς ἔργον ἤσκουν" σὺ δ᾽ ἄρ᾽ ἐδούλευες τύχῃ. 

ΡΙαΐ. Μον. Ῥ. 166 Α: ἀλλ᾽ αἵτιν ἕς εἰσι τοιαῦται κρίσεις καὶ ὑπο- 
λήψεις. ἡ ὦ τλῆμον --- ἤσκουν’ . ἀφεὶς τὴν πλουτοποιὸν ἀδικίαν καὶ 
τὴν “γόνιμον ἁπάσης ἡδονῆς ἀκολασίαν. ταύτας ἀξιόν ἐστιν οἰκτείρειν 
ὁμοῦ καὶ δυσχεράίνειν. 1)10 δ85. 47, 49 (οἴ. Ζομᾶν. ΑἸΏΔ]. 10, 320 
γ0]. 2 Ῥ. 866, 9) καὶ ἀναβοήσας (βεαιαο) τοῦτο δὴ τὸ Ἡράκλειον " ὦ 
τλῆμον --- τύχῃ" παρεκάλεσέ τινα τῶν συνόντων ἵν᾽ αὐτὸν ἀποκτείνῃ. 
ΤΠ οοάοναβ Ῥτοάν. ἴῃ ἀπ δέ Κα οἱ. 8.8 Ρ. 82: ἃ γὰρ φησί (Βυὰ- 
{π|5) “τλῆμον - τύχῃ’ ̓  ἀγεννὴ ταῦτα λέγω καὶ Βρούτου ψυχῆς ἀνά- 
ξια. ν85.1 ὦ τλῆμον ἀθετή] ώ τλᾶμον ὀρετά Ζοῃ., τλῆμον ἀρετή ΠΟ. 
Ῥτοαν. λόγος ἄρ᾽ ἡσϑ᾽] ἄλλως ἄρ᾽ ἢσϑα λόγος Ζοῃ. » λόγος ἂρ᾽ ἦσϑα 
μόνος ΤΠ ΘΟ. Ῥτοᾶτ. ν5. ῶ ἤσκουν] ἐτίμων ΤΊ] Θοά. Ῥιοᾶν. ἄρ᾽ 7αὺ Ζοῃ. 

900 

ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἔνυπνον φάντασμα φοβεῖ 
χϑονίας 8'᾽ Ἑκάτης κῶμον ἐδέξω 

ῬΙαὶ ΜΟΥ. Ῥ. 166 Α: εἰς ἀγύρτας καὶ γόητας ἀνϑρώπους ἐμπεσόντες 
λέγοντας «ἀλλ᾽ ---ἰ ἐδέξω᾽. τὴν περιμάκτριαν κάλει γραῦν. ν5. 1 φοβῇ 

ῬΙαί. ΑΟΒΟΒΥΙ 6556 Ἰούθτη οἱ. ῬΟΥΒΟΠΊΙΒ. 

907 

δεινή τις ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμφορὰ 
δούλους γενέσϑαι δεσπότας τὲ δυσχερεῖς 

λαβεῖν. 

ῬΙαΙ. Μον. Ρ. 166 Ἐ: τὸ δουλεύειν ἀτύχημα ἡγοῦνται καὶ λέγουσι 

« δεινὴ --- λαβεῖν. ν5. ἃ δυστυχεῖς ῬΙαί,, δυσχερεῖς Υ ΔΙοΙς. 

908 

φεύγει μέγα λαῖφος ὑποστολίσας 
ἐρεβώδεος ἐκ ϑαλάσσης 

ΡΙαΐ. Μοτ. Ρ. 169 Β: “κυβερνήτης εὔχεται μὲν ὑπεκφυγεῖν καὶ ϑεοὺς 

ἐπικαλεῖται »σωτῆρας. εὐχόμενος δὲ τὸν οἴακα προσάγει. τὴν κεραίαν 

ὑφίησι, φεύγει μέγα λαῖφος ὑποστολίσας ἐρεβώδεος ἐκ ϑαλάσσης. οἵ. γν. 



ΛΌΒΒΡΟΤΑ ΜῊ] 

415 Τ: ἀλλ᾽ ἕως οὐκ ἀπέγνωκε. τῇ τέχνῃ χρώμενος φεύγει μάλα λαῖ- 
φος ὑποστολίσας ἔστε ἐνέρτερον ἱστὸν ἐρεβώδεος ἐκ ϑαλάττης ὑπέρσχῃ. 
τρέμων κάϑηται καὶ παλλόμενος. Τιοοθμι πὸ οΧρΟαΪο, 

909 

Φοίβου ποτ᾽ οὐκ ἐῶντος ἔσπειρεν τέχνα. 
ΡΊαι. Μον. Ρ. 200 σ: Οὐοχωνίῳ δὲ ἀπαντήσας (ΟἸ οτο) μετὰ τριῶν 

ϑυγατέρων ἀμορφοτάτων τὴν ὄψιν. ἀτρέμα τὸν τοὺς φίλους εἶπεν 
“Φοίβου ---- τέκνα". Θ1ΠΙτὸν ῬΊΙαί. Ν, ΟἿο. ὁ. 37. Ἰὼχ Τυυσ ρίας 
Οοάϊροίο νουβιιτὴ Ῥοεϊξανη 6556 οἷ. ΜΙ ΟἸ ΚΠ. 

910 
ἕλκει γὰρ ἤδη ϑυμὸς οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀντέχει. 
ϑινῶδες ὡς ἄγκιστρον ἀγκύρας σάλῳ. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 446 Α: “ἕλκει μὲ γὰρ --- σάλῳ". ϑινῶδες ἄγκιστρον 
οὐ φαύλως λέγων τὸ μὴ κάτοχον τοῦ λογισμοῦ. ΡΙαί. Μον. Ρ. 782 Ὁ: 
«ἐκεῖ γὰρ ---- σάλον. ν5. 1 ἕλκει] ἐκεῖ ». 182. οὐδ᾽] οὐκ μ. 782. ν5. 3 
σάλον Ῥ. 782. 

911 

ναῦς ὡς τις ἐχ μὲν γῆς ἀνήρτηται βρόχοις, 

πνεῖ δ᾽ οὐρος. ἡμῖν δ᾽ οὐ χρατεῖ τὰ πείσματα. 

ΡΙαΐ. Μον. Ρ. 446 Β: οὐ πόρρω δὲ τῆς εἰκόνος ταύτης κἀκεῖνα εἴρη- 
ται “ ναὺς ---- πείσματα. 

912 

οὗτοι πρέπει τὸ σχῆμα" τοὺς αὐλοὺς μέϑες 
χκἄϑ᾽ ὅπλα λάξου καὶ γνάϑους εὐσχημόνει. 

ῬΙαι. Μου. Ρ. 456 Β: καὶ γὰρ καὶ τὴν ᾿4ϑηνᾶν λέγουσιν οἱ [αέδξζον- 
τὲς αὐλοῦσαν ὑπὸ τοῦ σατύρου νουϑετεῖσϑαι καὶ μὴ προσέχειν" “οὔτοι 
-- εὐσχημόνει" ϑεασαμένην δὲ τοῦ προσώπου τὴν ὄψιν ἐν ποταμῷ 
τινι δυσχερᾶναι καὶ προέσϑαι τοὺς αὐλούς --- καὶ ὁ Μαρσύας ὡς ἔοικε 

φορβειᾷ τινι καὶ περιστομίοις βίᾳ τοῦ πνεύματος τὸ βαγδαῖον ἐγκαϑ- 
εἴρξε. ν8. 3 λάξευ 1ΡΥῚ, πἴπο ἀπθιΐο ππιτὴ ἐγαρὶοὶ ρορίαθ Ἰοοῖ5. 510. 
Μοϊμοκιιβ Εχ. ἴθ Αἰἢ. βρθο. 3 ρ. 84 Ἐπ ρΙαΙ ἐγ θαῖ 6011. ἔν. 1070. 

919 

ἄνδο᾽ ἠδίκησας. ἄνδρ᾽ ἀνεχτέον τόδε; 
ΡΙαί. ΜοΥ. Ῥ.- 457 -: ἄρχομαι καταφρονεῖν τῶν λεγόντων" ἄνδρ᾽ 

ἠδίκησας. ἄνδρ᾽ ἀνεκτέον τόδε. Ῥοδβί αἰΐοθυτιι ἄνδρα ἱπίογραηχι; 56 
ἔογίαββθ ἀρ᾽ ἀνεκτέον Ἰεσοπᾶπηι, αἀποᾶ ἴαπι Οὐπϊηρίοη ΡῬτΟρΡοβι, 

Ὑραβμρ ΡΝ 
καὶ γὰρ κάπρον φριξαύχεν᾽ οὐ μόνον γυνή. 
παῖς δ᾽ ἂν νεογνὸς χειρὶ προσκνήϑων νέᾳ 
κλέναι παλαιστοῦ παντὸς εὐμαρέστεῤον. 



τοῦ ΑΘΕΒΡΟΤΑ 

ΡΙαί. Μὸν. Ρ. {63 Ε : " καὶ γὰρ --- εὐμαρέστερον᾽". ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἀγριαί- 
νονταὰ τιϑασεύομεν ἕῷα κτξ. 

910 

εὐδαιμονίζων ὄχλος ἐξέπληξέ με. 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 466 Α: τὸ τοῦ τραγικοῦ Μέροπος οὐ πέπονϑας οὐδ᾽ 
ὡς ἐκεῖνον εὐδαιμονίζων ὃ 0 ὄχλος ἐξέπληξε τῶν φυσικῶν παϑῶν. 1Ὑ8- 

σ᾽οθιη ἐὐπηθίγαιη ριον ΜοΙποῖπβ Εχοτο. ἴῃ. Αἰἢ. 5ρ66. 1 Ρ. 88. 
41 πᾶθο βαβριοαῦαν ἴῃ Τλαυρ1415 ῬΗδοιποηΐο ἃ Μογορο ἀϊοία 6556 
Ροβύ φσυαίι]δίϊομ 65 ἔδιβίαβατθ Δ οο] διμδί! 0 } 65. ΘΠ ΟΥΪ. 

910 “ 

φίλων γε μέντοι χρῆσις ἡ πρὸς αἵματος 
μόνη κακοῦ ῥέοντος ὠφελεῖν φιλεῖ. 

ΡΊαι. Μον. Ρ. 481 Β: ποῖος δ᾽ ἂν ἣν ὁ “Ατρεύς. εἰ τοιαῦτα δειτυνί- 
σας τὸν ἀδελφὸν ἐγνωμολόγει πρὸς τοὺς παῖδας " φίλων --- φιλεῖ; νϑ5. 
2 κακοῦ ᾿σρέοντος Ἰοροπάθπτη 5ιϑρίοου. ΕαΡΙ415. 6556. γϑΥβιι5. οἷ, 
ῬΟΥΒΟΠΤΙΒ. 

517 

οἴμοι. τὸ κακὸν τῆς εὐτυχίας 
ὡς μᾶλλον ἐς οὖς  μμονόν: ϑνητῶν. 

ῬΙαι. Μου. Ρ. 518 Α: καὶ τὸ " οἴμοι ---- ϑνητῶν᾽ ἐπὶ τῶν πολυπραγ- 
μόνων εἰρημένον ἐστὶν ἀληϑῶς. ν5. 3 ογίαδ56 ϑνητῷ 16ρ.. 

918 

ἀεὶ δ᾽ ἀοιδῶν μοῦνος ἐν στέγαις ἐμαῖς 
κωκυτὸς ἐμ ΒΈΒΉΡΕΝ 

ῬΊαι, Μον. ν. 518 Ο: «ἀεὶ δ᾽ --- ἐμπέπτωκεν᾽ αὕτη τοῖς πολυ- 

πράγμοσι μοῦσα καὶ σειρὴν μία. 1014. Ρ. 468 Β: ἀεὶ δ᾽ ἀοιδῶν μοῦνος 

ἐν στέγαις ὀργίλου ἀνδρὸς κωκυτὸς ἐμπέπτωκε. 

- 919 
ὄλοιο ϑνητῶν ἐκλέγων τὰς συμφορᾶς. 

ΡΙαΐ, Μον. Ρ. 620 Β: εἴ τις ἐπιὼν τὰ συγγράμματα τῶν παλαιῶν 

ἐκλαμβάνοι τὰ κάκιστα τῶν ἐν αὐτοῖς - ἀρ᾽ οὐκ ἔστι τῆς τραγικῆς 
κατάρας ἄξιος ; " ὄλοιο ---- συμφοράς ". Ῥαμάοηη νοΥβι τὴ ἰναθού Τμιοϊδ- 

ηπ5 ΠΟΧΙΡ]Ν. 17 γ0]. 2 ν. 842. οἵ. ῬΊαΙ. Νον. Ρ. 885 Ὁ: ὁ δὲ παρεὲν- 

ϑήκην τοῦ λόγου τὸ βλασφημεῖν καὶ ψέγειν ποιούμενος ἔοικεν εἰς τὴν 

τραγικὴν ἐμπίπτειν κατάραν. ϑνητῶν ἐκλέγων τὰς συμφορᾶς. 

920 
οὐχ ἔστ᾽ ἐν ἄντροις λευκός. ὦ ξέν᾽, ἄργυρος. 

ΡΙαι. Μοῦ. Ῥ. 888 Ἀν δὲ ἀβελτηρίᾳ, καὶ μαλακίᾳ πρὸς τὸν αἰ- 
τοῦντα δυσωπούμενος εἰπεῖν “οὐκ ἔστ᾽ ---- ἄργυρος". εἶτα ὥσπερ ἐνέ- 
χυρον προέμενος τὴν ἐπαγγελίαν κτξ. 



ΛΌΒΞΒΡΟΤΑ 10}1 

921 

πηδῶν ὁ ϑυμὸς τῶν φρενῶν ἀνωτέρω 
ῬΙαι. Μὸν. ρΡ. ὅ50 1: φλέγεται καὶ σφαδάξει “ πηδῶν ὃ ϑυμος --- 

ἀνωτέρω". ἘλανΊρ αὶ νουβίπὶ {γα Τα] νἸςο ἶτι5. 

9.22 

ϑύννος οὐκηβος πέλαγος ὡς διαστροβεῖ. 

ΡΙαί. Μον. ρΡ. δδ4 Εἰ: ἔχεται γὰρ ἕκαστος ἀδικήσας τῇ δίκῃ --- τὸ 
δὲ συνειδὸς ἐγκείμενον ἔχων καὶ ἀποτίνων “ ϑύννος -- διαστροβεῖ". 
Επηάθηι νϑύβϑιιπι παθοῦ ῬΙ]αί, Ὑ. Τλιοα]]} ὁ. 1, ἈΠὶ διεστρόβει 5ουρ510. 

929 

᾿Ἵργεῖος ἢ Θηβαῖος" οὐ γὰρ εὔχομαι 

μιᾶς - ἅπας μοι πύργος Ἑλλήνων πατρίς. 

ΡΙαί. Μου. Ρ. 600 1" (ϑίον. ΕἼοῖ. 40, 8): ὅϑεν εὖ μὲν ὁ (ὅϑεν ὁ 
μὲν ΡΙα..). Ἡρακλῆς εἶπεν ᾿Δργεῖος --- πατρίς" ὁ δὲ Σωκράτης βέλ- 
τιον. οὐκ ᾿4ϑηναῖος οὐδὲ “Ἕλλην ἀλλὰ κόσμιος εἶναι φήσας. ν5. 1 ἢ] 
εἶ ἢ Αἰοϊδοὶ ΜΥμα. 

924 

σχληρὰν ἄκαρπον καὶ φυτεύεσϑαι κακήν 
ΡΙαΐ. Μον. ρ. 602 Ο: αἱρήσεται καὶ νῆσον. οἰχεῖν φυγὰς γενόμενος, 

Γύαρον ἢ Κίναρον “ἡ σκληρὰν --- κακήν". οὐκ ἀϑυμῶν οὐδὲ ὀδυρόμενος. 

920 
ὃς μὲ ῥάκη τ᾽ ἤμπισχε κἀξηνάγκασε 
πτωχὸν γενέσϑαι καὶ δόμων ἀνάστατον. 

ΡΙαΐ. Μοτ. Ρ. 682 Ἐ΄: ποιεῖ δ᾽ εὔχαρι σκῶμμα καὶ μέμψις ἐμφαί- 
νουσα χάριν" ὡς Διογένης περὶ ᾿Δντισϑένους ἔλεγεν “ὅς --- ἀνάστατον". 

920 
κακῶν χατάρχεις τήνδε μοῦσαν εἰσάγων. 

ΡΙαΐ. Μονυ. .Ῥ. 684 Ε: οἷον τὸ Τιμαγένους (5ς. σκῶμμα) πρὸς ἄνδρα 
τῆς ἐμετικῆς" “κακῶν --- εἰσάγων᾽". Αἴ. ΧΤΙῪ Ρ- 616 Ὁ: Τελεσφόρον 
γὰρ ἕνα τῶν ὑπάρχων αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἔσκωψέ ποτε ἐν ,συμποσίῳ τὴν .40- 
σινόην. γυνὴ δὲ ἦν τοῦ “υσιμάχου, ὡς ἐμετικὴν οὔσαν εἰπὼν “ κακῶν 
κατάρχεις τήνδ᾽ ἐμοῦσαν εἰσάγων’ . ὃ “υσίμαχος ἀκούσας ἐμβληϑῆναι 
αὐτὸν ἐκέλευσεν εἰς γαλεάγραν. 

927 
λήγει δὲ κύπρις ϑαλίαι τε νέων. 
οὐδ᾽ ἔτι ϑύρσος φύλλα βακχείου 

ΡΙαί. Μοῦ. ρΡ. 666 Α: ἐν ᾧ καιρῷ φροῦδα τὰ τῆς ἡδονῆς. “λήγει 
-- φίλος βαλχείου᾽" συντείνουσι γὰρ φροντίδες. ν5. 2 οὐδέ τι ΠὈτ]. 
οὐδ᾽ ἔτι Μοκϊνἴαοι. φύλλα] φίλος οἸΐπι 6α,, χαϊᾷ Ἰαΐοαῦ πὴ ἀΒΒΘ πο Υ. 



Τ092 ΑΠΕἙΡΡΟΤΑ 

928 

τὸν παῖδά μοι τόνδ᾽ ἀξίως ἩΗΡρακλέους 
ἡμῶν τε ϑρέψαι. 

ῬΙαΐ. ΔΙον. Ρ. 786 Ε' νοῦθα " τὸν ---- ϑρέψαι᾽ ἀρτια Τ) ὁμηθίν πιτη ΓΘ ΡΘ μὴ 

ἃ τ]αρβοῦο τγϑοϊαΐα παγγαΐ, απᾶθ νουθὰ Τὰπιυ 0115 6556. Οἱ. ῬΟΥΒΟΠΤΙΒ. 

929 

μισεῖς: ἐγὼ δὲ ῥαδίως μισήσομαι 
πρὸς χέρδος ἕλκων τὴν ἐμὴν ἀτιμίαν. 

ΡΙαι. Μον. Ρ. τὰ Ἰ: ἀκούεις δέ πρέ ο τραγικοῦ γαμέτου λέγοντος 
πρὸς τὴν γυναῖκα " μισεῖς --- ἀτιμίαν᾽. 

990 

βίᾳ δ᾽ ἔπραξας χάριτας ἢ πείσας κόφην: 
ῬΙαι. Μον. Ρ. 751 Ὁ: ὃ δὲ Ἡρακλῆς ὑπό τινος ἐρωτᾶται" “ βία --- 

χόρην;᾽ δὲ πράξας 110τ], δ᾽ ἔπραξας ΕὙΤΘΌΘΙ1ι5. ϑαίγτοθν. Ρ. 17. 

991 

γλυκεῖ ὀπώρα φύλακος ἐκλελοιπότος. 
ΡῬΙαί. ΜοΥ. Ρ- 152 Ξ-: τὰς ὀφρῦς αἴρει καὶ φιλοσοφεῖν φῆσαι καὶ σω- 

φρονεῖ ἔξω διὰ τὸν νόμον" εἶτα νύκτωρ καὶ καϑ' ἡσυχίαν “ γλυκεῖ’ -- 

ἐχλελοιπότος". ΝοΥΒτι5 ργον θυ 1115 (οἵ, Τ)ορϑηΐδῃ. 8, 95 Π)]ορ ἴδῃ. 

ψιμά. 9, 17 ατον. ΟὙρυ. 1, 98 ατορ. Ουρν. Μοβα. 2, 62 δυ]4. 8].}» 

46] 6 ἱταροραϊα, Δρτϊ ναίατα 6556 ῬΓΟΌΔΡ116 οϑί. 

β 99. 

τόδ᾽ ἐξοπλίζει τοὔπος “Ἵργεῖον λεών. 

ῬΙαί, ΜΟΥ. Ὅ. 155 α: ἐνταῦϑα μέντοι καὶ ὃ πατὴρ ἔφη τοῦ Πρω- 

τογένους ἐπιλαβέσϑαι καὶ εἰπεῖν " τόδ᾽ --- λεών". 

999 

οὐ γάρ μὲ Νὺξ ἔτικτε δεσπότην λύρας, 
οὐ μάντιν οὐδ᾽ ἰατρόν, ἀλλὰ 
ϑνητῶν ἅμα ψυχαῖσι 

ΡΙΊαι. Μὸν. Ρ. 758 Β: ἔστι δέ τις ἐχεῖ --- ψυχοπομπός. ὥσπ 'ρ οὗτος 
“οὐ γάρ ---- ψυχαῖς. γ8. 2 οἱ ὃ ἀλλὰ ϑνητὸν ἅμα ἴῃ ἀλλ᾽ ἡγήτορα γυι- 
ἴαθαν Ά]οἸς. ἴῃ Τπιν. ῬΊοθμ. Ρ. 806. ν5. ὃ ϑνητὸν δηΐο 1 οστιπι 
οα, ψυχαῖς ναῖρο, ψυχαῖσι 50Υγ1051. ΜοΙΟΙ πὰρ νουθὰ βιιηΐ, 

994 

τίς καλλίκαρπον ϑύρσον ἀνασείει ϑεῶν ; 
ῬΙαι, Μον. Ρ. 759 Δ : λείπεται δὲ τῆς ἐξαλλαγῆς ἐν ἀνθρώπῳ καὶ 

παρατροπῆς οὐκ ἀμαυρὸν οὐδὲ ἡσυχαῖον τς μόριον - ὑπὲρ οὗ βούλομαι 
τουτονὶ Πεμπτίδην ἐρέσϑαι ὃ τί Ἔ καρπονϑύρσον ἀνασείει ϑεῶν τὸν 



ΛΌΒΗΡΟΤΑ το" 

φιλητικὸν τοῦτον περὶ παῖδας ἀγαϑοὺς καὶ σώφρονας γυναῖκας ἐνϑου- 
σιασμόν ; Τα ΤΙΡνῚ, τές καλλίκαρπον Δ. (ὦ, ὙΝ ἸποἸκΟἸ πη μ τι. 

90 

ἐφέσπερον δαίουσα λαμπτῆρος σέλας 
ῬΙαι. Μὸν. ρ. 759 1: Γναϑαίνιον “ἡ ἐφέσπερον ---- σέλας ᾽ ἐχδεχομένη 

καὶ καλοῦσα παροδεύεται πολλάκις. 

990 

πῦρ καὶ ϑάλασσαν καὶ πνοὰς τὰς αἰϑέρος 

περᾶν ἕτοιμος 
ΤΙ, Μον. Ρ. 7601): ἀνὴρ γὰρ ὑποπλησϑεὶς Ἔρωτος οὐδὲν ̓ ἤρεως 

δεῖται μαχόμενος πολεμίοις. ἀλλὰ τὸν αὑτοῦ ϑεὸν ἔχων συνόντα. “ πῦρ 
καὶ --- ἕτοιμος ὑπὲρ τοῦ φίλου οὗπερ ἂν κελεύῃ. 

991 
Ὕβρις τάδ᾽. οὐχὶ Κύπρις ἐξεργάζξεται. 

ΡΙαΐ. ΜοΥ. Ρ. ΤοΒ Ἑ: τὴν μὲν πρὸς ἄρρενα ἄρρενος ὁμιλίαν. μᾶλ- 
λον δὲ ἀκρασίαν καὶ ἐπιπήδησιν. εἴποι τις ἂν ἐννοήσας “Ὕβρις --- 

ἐξεργάζεται". οὐχ ἡ Ἰἴδγῖ, οὐχὲ ΜοΙπο τ. 

998 
πολλοῦ σὲ ϑνητοῖς ἄξιον τίχτει πατήρ. 

μήτι παυσώμεσϑα δρῶντες εὖ βροτούς. 
ΡΙαΐ. Μὸν. Ρ. 791 Ὁ: ταύτας ὑπαγορεύει (5ο. ἡ φύσις) τὰς φωνὰς 

τοῖς μὴ διεφϑορόσι τελείως ὑπ᾽ ἀργίας καὶ μαλακίας" “ πολλοῦ --- πα- 
τήρ᾽. καὶ ἡ μήτε παυσαίμεσϑα --- βφοτούς᾽. ΡΙαι. Μον. Ρ. 1099 Α: 
ὅϑεν οὐδὲ κάμνουσιν ὠφελοῦντες οὐδὲ ἀπαγορεύουσιν, ἀλλὰ τοιαύ- 
τας αὐτῶν ἀκούομεν φωνάς “ πολλοῦ ---- πατήρ᾽ . καὶ “ μή γε παυ- 
σώμεϑα ---- βροτούς". ν8. 3 μήτε Ρ- 791, μή γε. 1099, μή τι ὙΥΡΠοΥ. 
παυσαίμεσϑα Ῥ. 791, παυσώμεϑα ν. 1099. 

999 

φιλῶ τέκν᾽, ἀλλὰ πατρίδ᾽ ἐμὴν μᾶλλον φιλῶ. 
ῬΙαι. Μοῦ. Ρ. 809 Ὁ : εὐγενὲς καὶ φρονήματος μεγάλου τὸ ἀναφω- 

νῆσαι “ φιλῶ ---- μᾶλλον φιλῶ". Οἷο. ἘΙβύ. δα απ. 12, 14, 7: δοάα- 
Τὶς οἱ ψαηιϊπ]ανγδδίηιι 5 ])οΙαθοίαθ ογαηι,, σορ τι οἰ δ δηλ 5 ϑαγιρεῖη “ηίοηῖδ, 

»γουϊποίαηι ψιοφιί ἐἰογηι θη Οο μαϑοϑαηι; 564 πατρίδα ἐμὴν μᾶλλον 

φιλῶν οπιρῖϑιι5 ηνοῖς θ ΘΠ ργίηιιδ ἡπιαϊαῖ. Ν᾽ ούϑῦτη οχ Τὰν ]ρ 1415 ΕΘ ἢ- 
{Ππ|2Ὸὺ Ρουϊδαμη. 6656 Ι, ῬΟΥΒΟΙΙΒ οαϊ ΒαΒΡΊΟΙΟΩΪ ἔανοί Τγοαγρτιβ "Ἢ 
Πθο ον. 5 101: φύσει γὰρ οὐσῶν φιλοτέκνων πασῶν τῶν γυναικῶν 

ταύτην ἐποίησε (ῬταχΊ δι Πανὶ ρ 1465) τὴν πατρίδα μᾶλλον τῶν παί- 
δων φιλοῦσαν. 

940 

δεινὸς κολαστὴς πέλεκυς αὐχένος τομεύς. 



τὸ 4 ΑΡΈΕΒΡΟΤΑ 

ΡΙαί. Μον. Ρ. 818 Εἰ: πολλοῖς μὲν ἐπέβη - δεινὸς --- τομεύς᾽. ῬΙδ: 
ΜοΥ. νοὶ]. ὃ Ρ. Τ06 οὐ. γΥγίίθῃν.: καὶ ὃ "λέγων « δεινὸο --- αὐχένος ΤῈΞ 
μεῖν᾽. αὐτὸ κολάζει ὃ εἴρηκεν (]. οὐ τὸ ὃ κολάξει εἴρηκεν), ἀλλ᾽ ὡς (1. 
ὡ) κολαζουσιν. 

941 

μικρὸν δὲ ποδὸς χαλάσαι μεγάλῃ 
κύματος ἀλκῇ 

ΡΙαΙ. Μοῦ. ρ. 818 Α: “μικρὸν --α ἀλκῇ᾽. τὰ μὲν αὐτὸν ἐνδι- 
δόντα κτξ. 

942 

ἄκραντα γάρ μ᾽ ἔϑηκε ϑεσπίζειν ϑεός, 
καὶ πρὸς παϑόντων κἀν κακοῖσι κειμένων 
σοφὴ κέκλημαι. πρὶν παϑεῖν δὲ μαίνομαι. 

ΡΕΊΤαΐ. Μον. Ρ. 821 Β: ὥσπερ οὖν τῆς Κασάνδρας. ἀδοξούσης ἀ ἀνόνη- 
τος ἦν ἡ μαντικὴ τοῖς πολίταις. “ ἄκραντα γάρ με’ φησίν " ἔϑηκε --- 
μαίνομαι ᾽ . οὕτως ἡ πρὸς ᾿Αρχύταν πίστις καὶ πρὸς Βάττον εὔνοια - - 
ὠφέλησε. Ἐογία556 πο βροοίαι Οἴοοτο δᾶ Αἰ. 8, 11, 8: προϑεσπίζω 
Ἰσίίιι)", ποδί6)" Αἴ 6, πολι αγϊοίαηϑ κί {{Π|ιι Ομ γ6Ή10 εὐδαν δᾶ, 564 σοηϊθοίγ α 
»ηγοϑρίϊοϊρηξ. Ἐπανὶρ 15 6556 Ἰοοπμη 6χ Αἰθχδηάχο ρϑέϊξαπι οἱ. Μι5- 
ΘΊΔΥ 15. 

945 
στείχει πολίταις ὄμμ᾽ ἔχων ἰδεῖν πικρόν. 

ῬΙαι. Μον. νΡ. 828 Α: οὐδὲ αὐϑέκαστός ἔστιν ὃ σώφρων ἀνὴρ καὶ 
στείχει --- πικρόν᾽. ἀλλὰ πρῶτον μὲν εὐπροσήγορος κτξ. 

944 

κραταιῷ περιβαλὼν βραχίονι 
εὕδει πιέξων χειρὶ δεξιᾷ ξύλον. 

ΡΙαι. Μον. Ρ. 967 Ο: ὥστε μὴ πάνυ ϑαυμάξειν τοῦ Ἡρακλέους, εἶ 
τόξα μασχάλῃ ὑποϑεὶς καὶ “κραταιῷ --- ξύλον. ΑΔ 5βορπδηι ἃ Ρ]]- 
Ἰοβέν, Ἰπηᾶρρ. 3, 232 ρ. 426 54. οἱ Ῥ΄56110 Ῥ. 182 ἀδβουρίδιῃ 05 γϑὺ- 
5115 ΤΟΙ ΘΓ Ομ 05 6586 οἱ. ΟΟ Τα]ηΐα5 δογίοϊιο ἐν γ αἰ. Τογπαηα!. α]. δ'ῴοίι. 
((65. εἰ. ἩΙδϑοηδοῖι., ρμληο].- μιδίον. ΟἹ. 1858 γΡ.. 189. 

940 
δ᾽ αὐτ᾽ ἐκείνου φϑόγγος ἐξωλέστερος. 

ΡῬΙαί. Μον. Ρ. 1076 Ε): ἀλλὰ πᾶν μὲν ἔμψυχον οὕτως ἴσχεσϑαι καὶ 
οὕτω κινεῖσϑαι πέφυκεν ὡς ἐκεῖνος (βο, Ζεύς) ἄγει κἀκεῖνος ἐπιστρέ- 
φει καὶ ἴσχει καὶ διατέϑησιν, “ὃ δ᾽ αὐτ᾽ --- ἐξωλέστερος᾽. Ῥτο ὁ δ᾽ 
Ρ θέα] ὁδ᾽. Ἡδι ἀἸββίμ!]05. βαμΐ ΑὙΙΒΓΟΡ Δ ηΐβ γθυβιιβ, 1060]. 1008: 
τοῦτο γὰρ ἐχείνου τὸ κακὸν ἐξωλέστερον. 1070: τοῦτ᾽ αὐ πολὺ τούτου 
τὸ κακὸν ἐξωλέστερον. ῬΙαί. 448: Πενία --- ἧς οὐδαμοῦ οὐδὲν πέφυκε 
ζῷον ἐξωλέστερον. οἵ. ΑἸΕΡΠαμ65. Οὐ. 3. Ρ. 86: τούτου γὰρ οὐδέν 
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ἐστιν ἐξωλέστερον. ΤΊ ἶ]τ5. Οὐπι. 4. γ. 418: οὐκ ἔστιν οὐδὲν τεχνίον 
ἐξωλέστερον. 

940 
κλίϑητι καὶ πίωμεν" οὐ καὶ σιτία 

πάρεστιν; ὦ δύστηνε, μὴ σαυτῷ φϑόνει. 

οὗ δ᾽ δου δ ἠλάλαξαν. ἐν δ᾽ ἐκίρνατο 
οἶνος: φέρων δὲ στέφανον ἀμφέϑηκέ τις" 
ὑμνεῖτο δ᾽ αἰσχρῶς κλῶνα πρὸς καλὸν δάφνης 
ὁ Φοῖβος οὐ προσῳδά- τήν τ᾽ ἐναύλιον 
ὠϑῶν τις ἐξέκλαγξε σύγκοιτον φίλην. 

ΡΊαί. Μον. Ρ. 1098 Ο: οἵ ϑεράποντες, ὅταν Κρόνια, δειπνῶσιν ἢ 
Διονύσια κατ᾽ ἀγρὸν ἄγωσι περιιόντες. οὐκ ἂν αὐτῶν τὸν "ὀλολυγμὸν 
ὑπομείναις --- τοιαῦτα ποιούντων καὶ φϑεγγομένων " “ τί κάϑη - φί- 
λην᾽. Οομῖοο ρορίδο πποὸ Ἰοοστῃ ἐἸθπουπηΐ Βουρ εῖπ5 οἱ Μ ποῖα 
(νο]. 4 ν. 676), τ} δὲ ογδίϊο οὖ τηθίσιμι ἐγαροθαϊδιη ν᾽ θηξαν δΥ- 
Βιοῦο. γ8. 1 τί κάϑῃ τὶ, κλίϑητι Μ ΘΙ πο κ πι8 0011. Ἐὰν. ἔν. 692, 1. 
σῖτα Ἰθτὶ, σιτία Βοτρ εῖιι5. νβ. 5 ὑμνεῖ ΠΡυὶ. ὑμνεῖτο Μοϊποκίαβ. γϑ8. 
Ἷ δξξ,λωδε Π|οτὶ, ἐξέκλαγξε Βοίμϊπι5. 

947 
οὐκ ἔστιν αὐτῶν μέτρον ὁ τοῦ βίου χρόνος. 

ΡΙαξ. Μὸν. Ρ. 1098 Ἐ: τῶν δὲ πρὸς τὸ καλὸν ὁρμῶν καὶ τὴν ἐπὶ 
τῷ καλῷ τιμὴν καὶ χάριν «οὐκ ἔστιν ---- χρόνος. Ἐυίαβϑθ πο {γἃ- 

ΒΊΟΙ οδέ Ῥορίδθ νϑύϑβιιβ, 564 αποα ΥΥ γεξθη οι οοπίθοῖί, ΜΙ θη δ αν]. 

948 

Κρητικοὺς αὐλοὺς ϑανούσης κῶλα ποικίλης νεβροῦ 
ΡΙαί. Μου. τ. 1104 Ὁ: καὶ ὅπλα καὶ σκεύη καὶ ἱμάτια συνήϑη 

τοῖς τεϑνηκύσι . καὶ ὡς ὃ “Μίνως τῷ Γλαύκῳ - Κρητικοὺς --- 
νεβροῦ᾽ συνϑάπτοντες ἥδιον ἔχουσι. ὙΟΥθαΠι ΟΧ ᾿Ευερ 15 ῬοΙγάο 
ἀορτοιηρίπτη 6586 οἷ.  δ]οῖς. Ἡ1δίν. Ρ. 3903. Κρητικῆς αὐλοὺς ϑανόντι 
Ργοροβυῖ Ἠθοκοιῖιβ. 

949 

σύμμικτον ὥστε γλεῦκος αὐλητήριον 
ΡῬΊαΙ. Μον. Ρ. 1109 ἘΣ: οὗ πᾶν μὲν τὸ αἰσϑητὸν κρᾶμα παντοδαπῶν 

ποιοτήτων ἀποφαίνουσι " σύμμικτον ---- αὐλητήριον ". 

900 

ἔστιν Δίκης ὀφϑαλμός. ὃς τὰ πάνϑ'᾽ ὁρᾷ. 
ῬΊαί. Μοῦ. Ρ. 1124 Ε: χλευάξουσι δὲ ταῦτα καὶ γελῶσιν ἡ ἔστιν --- 

ὁρᾷ". Ιάθιῃ νϑυβιι5 οχίαί ἴῃ Μϑμ. τηοῃ. 179 οὐ ἴπ πον]οἱ! μορίαν! 

ἸΙοοο, απο ῬΠΙ]Θσιομὶ {1 10 [πιβέϊητιβ Ἑηκ ἐν γ0]. 1 Ρ. 1230. ΤΊΡ 1] 

ΟἸδιιθηβ ΑἸοχ. ϑίτοπι. Υρ. 721 Επι56}. Ῥ. Ἐς Ρ. 684 Α 'ΤΠοοάονοθίιβ 

ΤΕΑΟα. ΘΈΆΛΕΟ. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 4ὅ 
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ΥῸ]. 4 Ρ. 854. Ποβρίοιε Ῥο]Υθῖι5. 34, 8, 8 (ϑυϊά, ν. δίκης ὀφϑαλμός 
οἱ ἔστι τις): διότι κατὰ τὴν παροιμίαν ἔστι τις Δίκης ὀφθαλμός. ἧς 
μηδέποτε δεῖ καταφρονεῖν. ἰἸΐθιι Τογίαββθ δπιοίου ὀρ ίρν. τὼ ΑΕ. νι: 
7. 851: ὄμμα Δίκης καϑορᾷ πάντα τὼ γινόμενα. ΟΥ̓, Τ᾿ ομγ 5. ἔν. 
Εν. ἔν. 509, 3 Δ468ρ. ἔν. 410. 

901 

σοφοὶ σοφοὺς σώξουσιν, ἣν ὦσιν σοφοί. 
ΡΙαι. Ν. Απίομ. ο. 80: ὁ δὲ (86. Φιλόστρατος) - ᾿“φείῳ παφηκολού- 

ϑει τοῦτον ἀεὶ τὸν στίχον ἀναφϑεγγόμενος ἡ σοφοὶ ---- ἂν ὦσι σοφοί. 
ψοβαμι ἘλαυΡΙἀθῦτη 6556 ἴδτὴ 1) γαθιιβ ΘΟμΙΘοί. 

9092 

σοφὸς γὰρ ἁνήρ, τῆς δὲ χειρὸς οὐ κρατῶν. 
ΡΙαί. Ὑ. Αὐἱβεά. ὁ. 4: τοὺς πρὸ αὑτοῦ γενομένους ἄρχοντας ἀπ- 

ἐδείκνυε ( ΑΥἸ801468) πολλὰ νενοσφισμένους καὶ μάλιστα τὸν Θεμιστο- 
κλέα" “σοφὸς --- - κρατῶν". ἘπιΙρΡΙ 15. 6556 σϑυβιτῃ οἷ. 16 Κ. 

9599 

ἄδοξον. ἄκραν γλῶσσαν ἠκονημένον 
ΡΙαΐ. ΟομηΡ. Τυγβδη αν] οὐ σ81186 ὁ. 4: τρυφὴν γὰρ οἶμαι καὶ παι- 

διὰν πρὸς ᾿Αντίοχον διαναυμαχεῖν τὸν “Αλκιβιάδου κυβερνήτην καὶ εἰν! 
λοκλέα τον ᾿4ϑηναίων ἐξαπατᾶν δημαγωγὸν “ἡ ἄδοξον --- ἠκονημένον ". 

904 

ἁγνὸν εἰς σηκὸν ϑεοῦ 
ΡΟ] ῈαΧ 1.6: σηχὸν τὸν τῶν ἡρώων λέγουσιν, οἱ δὲ ποιηταὶ καὶ τὸν 

τῶν ϑεῶν. ὡς οἵ τραγῳδοί " ἁγνὸν --- ϑεοῦ᾽. 

90ῦ 

ἔργων μυστικῶν προφάντιδες 
ῬΟΙΙῸΧ 1, 14: αἵ δὲ ϑήλειαι ἱέρειαι. προφήτιδες καὶ ἔργων μυστι- 

κῶν προφάντιδες. ἸλΊοΘμαΙ ρομτ5. ἰσαροοάϊδμηι βαρὶδ, οἵ, Αϑβοῖι. ἔν. 
Ρ. 22. 

950 
ῥινηλάτην κύνα 

ῬΟΠῸΧχ 2, 74: βινηλατεῖν τὸ τὰς ὀσμὰς ἕλκειν καὶ δινηλάτην κύνα 
ἡ τραγῳδία. 

901 
στηρίγματ᾽ οἴκου 

Ῥο απ 83. 1. τέκνα; φυτεύματα. γεννήματα --- τροφεῖς . ταφεῖς, 
στηρίγματα οἴκου ἡ βίου. ἐπίξθυσοὶ ἃ ἀναγκαῖοι. Νοα ἀπ 100 απῖμῃ στη- 
οἰγματὰ οἴκου ἔπδρ ου8 ἈΠ 118 Ροοίὰ ἀἸχουῖί. πη ΠΠΠὲον ἔλπιν. 19}ν. ΤΠ, 
51: στῦλοι γὰρ. οἴκων εἰσὶ παῖδες ἄρσενες. Ῥοοία οι. ΟἸΝ ΣΙ 51} Υ Ρ. 
252. (1 Τλ 1 ]ΘΟΙ ὐμι. Τα. Ρ». 105) : μαίὁγ" φψιεῖ (6 {μἀηλθγὶ {Ὁ}. 896) - 
γι! {απο εἰοηιεψιο ΟΟἠ 167). 
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908 
ς - Ἁ .- ’ , , 

ὁ δρῶν τὰ τοῦ μέλλοντος οἴχεται φέρων. 
ῬΟΪΎ}. 31,31: τὸ δὲ πιττάκιον περιεῖχε τὰς γνώμας ταύτας. “ὁ 

δρῶν --- φέρων᾽. Ἰδονγίαββο ὑσαρίοὶ ροθίδο ψΘυβιι5 δ᾽ουι 15. 4] βία- 
τ βοχαῖϊίαν ἴσον φέρει νύξ. τοῖς δὲ τολμῶσιν πλέον Ἐλινὶρ᾽ἄοιια. οδί 
(ΡΠ οι. 736). 

909 

[ϑεοὺς δὲ] καὶ λαϑεῖν ἀμήχανον. 
ῬόυΡΙ. Ἐρῖδι. δα Μᾶτζο. 21: καὶ εἰσὶν ἄγγελοι ϑεῖοί τε καὶ ἀγαϑοὶ 

δαίμονες ἐπόπται τῶν πραττομένων. οὺς καὶ λαϑεῖν ἀμήχανον. ῬουΡΙΙ. 
ἄς ΑΥόρῖ. ὃ. 34: τὸν δὲ ϑεὸν ἀμήχανον καὶ λαϑεῖν. 

900 

Αὐτή ὶπιβ ἴῃ Ο ῬΟΥΡγν. Υ. ῬΙοΒΩΙ φῳῖνι: ἠνάγκασμαι. δ᾽ ὡς ἔοικεν. 
ὥς που φησὶν ἣ τραγῳδία, ὧν φιλοπράγμων τῇ ἀπὸ τῶν τοῦ καϑηγε- 
μόνος ἡμῶν δογμάτων διαστάσει εὐθύνειν τε καὶ ἀποποιεῖσϑαι. Τὴ [5 
4πδο ἰπδὶπὲ ἰταρῖοὶ ροοίαθ σοῦθα ποῖ νἱάθο. 

901. 

μετὰ γὰρ νοσούντων, φασί, μαένεσϑαι καλόν. 
Ρτγονουθ. ΔΡροπά. ὃ, 87 οἱ Βαλα: μετὰ γὰρ νοσούντων μαίνεσϑαί 

φασι καλόν" ὅτι χρὴ συνεξομοιοῦσϑαι τοῖς παροῦσι. ἀθὶ γὰρ οἱ τοῖς 
παροῦσι οτη. Ῥτον. ἃΡ»Ρ., φασι ομϊ. ϑ':πιἰ445. ουβυμη τοβεαὶ φασὶ 
μαΐνεσϑαι {ὐ Δ. ΒΡ ΟΠ ΘΏ8. Βοπθοᾶ ἄθ ὕ8η4. 8ῃ. ὁ. 15, 16: παηὶ 806 
Ογαθοο᾽ ροοίαο ογδαϊηιδ., αἰϊφικαγιαο οἔ Ἰγιβαγιῖγ 6 ἐμσιγιαμηι οδί., δῖυνο ᾿ϊαίοηϊ, 
[»ιιδίγα ροοίϊσας ξογ65 σοηροβ βιιῖ ροριη. 

902 

χρημάτων τε γάργαρα 
ὅ9Πο]. Αν. ΑθἈ. 8: ψαμμακοσιογάργαρα --- καὶ ἐν τῇ τραγωδία 

“χρημάτων τε γάργαρα΄. ΟἿ, διυϊά. ν. ψαμμακοσιογάργαφα. 

909 

δεῦρ᾽ ἐλϑέ: σὺν σοὶ τἄλλα βούλομαι φράσαι. 
Κὅ6Π0]. Ατ' Αν. 1647: δεῦρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἀποχώρησον ὅτι ὅμοιον τῷ τύπῳ 

ἐχείνῳ “ἡ δεῦρ᾽ --- φράσαι". ΟἿ Ἐπὰν. Ιοῃ. 1521: δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽ - ἐς οὖς σοι 
τοὺς λόγους εἰπεῖν ϑέλω. 

9064 
ἄλλος γυναικὸς κόσμος. ἄλλος ἀρσένων. 

ϑ6}|0]. ΟἸδμι. ΑἸοχ. ρΡ. 127: παρὸ εἴρηται τὸ “ ἄλλος --- ἀρρένων᾽. 
ϑουῖρβὶ ἀρσένων. 

90 

γνησίων ἐπὶ σπορᾷ 
παίδων 

4Ὁ Ἐ 
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5.680]. Ἐπὰν, Απάν, 4: παιδοποιός) Δ βουΊρύθμη οϑὲ ἴπ οοάϊοο θη. 
471 “γνησίων ἐπὶ σπορᾷ παίδων’ τοβίθ Οὐθοίο, αἰ ΤλαυῚΡΙΙ ἔγαριηθη- 
{1} πε 10 παίδων ἐπ᾿ ἀρότῳ γνησίων Ῥτοοορῖαϑ Ἐριβῖ. 67 ἴῃ 
ΝΜ. (Ο]455. δυοί. νο]. 4 ρ. 356, ὉΡὶ ἐπ᾽ ἀρετῇ οαϊίιν, οὐ 411}, οἵ. 
Μοΐμοῖκ. ἴῃ ΑἸΟΙΡν. Ρ. 90 54. 

900 

Κ6101. (οοά. γ6η. 471) Ἐπιν. Απάν. 82: ὁ μὲν Εὐριπίδης ἄπαιδα 
(ἀπο οοἄ.) Νεοπτολέμῳ φησὶν εἶναι τὴν “ΕἙρμιόνην. ὁ δὲ “υσίμαχος --- 
(5οααῖϊίαχ ΤΆΔΕ] Ἰοοπ8, 46 απὸ οὗ ΜΕΠΠΟΥΙ ῬΎάρτη. Ηἰβἐ. νο]. 8 
Ρ. 3839 οἱ {168}. ἴῃ ΤΊΜΙΟΙ. 4 Ρ- 104). ταῦτα μὲν “υσίμαχος .... δὲ ὁ 
τραγῳδοποιὸς... οὖν ὕστερον δὲ Διομήδει συνοικῆσαι.  ὑδεοπτο]λέ. 
μῳ ᾿Δγχίαλον ρύοον βεενα ταν, τὼ δὲ ἐν μὲν ᾿ἀνδρομάχῃ.. . δὲ χαὶ 
᾿ΑἽπολλόδωρος .. ..... Τιοοὰβ. ῬΘΒ51Π16 ΠδὈΙζ5. 51η6 ΤῪ οὐπιεῖθων 
ΠΟ Ῥοίουι γϑδύα!; τηἰου πὶ ἀοοθιηι ΑΠΟΒΙδΙ πη ΝΘΟΡΙ(Ο] μα οἱ 
Ἡυτηοη 65 ΠΊΤπτὴ ἰγαρῖθο ροθίδθ μ65010 ΟΠ] τηθιηογϑίέπηι ἔπ||5856 : (πιὰ 
[ονίαββο βρϑοίδηξΐ δὰ ὅορῃοο115 Ἡθυτϊομθη; οἵ, Τῖν! Ηρυμϊομᾶ Ρ. ὃ 
ἘῚΡ}.: οὔδθογὸ 6, Αποϊίαϊο, ηναίγῖ η6 χιῖα ἔμαθ αὐἀνογϑδιι5 μα. 

907 

μήποτέ τις ἄνδρα πανόλβιον αὐδήσειε, 
πρὶν ἴδῃ πῶς κεῖνος ἔχοι ποτὲ πότμον ἀπήμων. 

ὅ680]. Ἐπαρ. Απάν. 100: χρὴ δ᾽ οὔποτ᾽ εἰπεῖν" τούτῳ συνάδει τὸ 
“τέλος ὦ ὅρα μακροῦ βίου". ἄλλως “ μήποτέ τις --ἀπήμων᾽". ν5. ἃ ἐκεῖνος 
Π|01Ὶ, κεῖνος Οοβοία. Ἔ 

908 

ἐν πρώτοις ἄγω 

5010]. (οοά. Ναί, 909) Ἐπι;, Μ|6α. 1016: ἀγῆλαι -- δηλοῖ καὶ τὸ 
τιμῆσαι. ἄγειν γὰρ τὸ τμῆϑαϊ, φησὶν ἐν πρώτοις ἐγώ: καὶ " ἠγόμην δ᾽ 
ἀνὴρ ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ". Εἰχίγουμια βορποο 115 δαπὲ νοῦῦα Ορᾷ. 
ΙΝ, 710, ἴῃ ῬΥΔΟΡΤΘΒ515 ἸδίογΘ ἐπ με θανὴ ἰγᾶριοαμ γἱἀ 1 ΝΜ οἵη οἰκῖπιβ, 
4π| ἐγώ ἴῃ ἄγω πηπαίαν τ. 

909 

. Ζεὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διφϑέρας. 
ὅ61|01. Β 1. 4,, 176: καὶ παροιμία " Ζεὺς κατεῖδε --- διφϑέρας᾽. 

Τάριη ρυονθυθίπηι αθουιιηΐ ΖοποΡ. 4, 11 ατορ. ΟΥΡΥ. οοα, 1,61, 9, 
Ι9 ὁοα. Μοβᾳ. 8, 88 ΠΙοροπίδῃιβ 4, 95 ἃ. ὁ ἐπεὶ οἱ. γΆ]ΟἸκ. εἰς ἐὰρ] 
ἐπὶ Ἰ)ιοροη. ΑΘβοῖν Ἴ]1 6556 ὙΘΥΒΠῚ οἷ. γ4]οΚ. 

9710 
ὡς αἰσχρόν ἐστι καὶ καλῶν ἀπ᾽ ὀμμάτων 
κλᾶον πρόσωπον καὶ “ϑακρυρροοῦν ὁρᾶν. 

560]. Βων͵ 1; 8, 269: τὸ πρύσωπον τοῖς δάκρυσιν ἀμορῳώσας, 
᾿ ὡς αἰσχρόν --- δρῶν". ν5. 1 μὴ οὐ, Βοῖκῖκ,, καὶ ο, Βδοῖμα. Ἐπ Ἐπι- 
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Υἱριἀϊθ ὄγ]οο Ἰοοῖι) 5856. ροξπιπι οἷ, ΕὙΤ Ζβο πα. ἰὼ. Αὐ, “ΠἼ]ΙΘσ.., 
Ῥὺ 167. 

911 

ϑεὸς δ᾽ ἐπὶ σμιχροῖσιν οὐ ϑερμαίνεται.. 
ἀλλ᾽ ὡς λέβης .. μείξονος δεῖται πυρός. 

Ξθ0]. ΒῚΥ 1. Φὶ 414: τὸ ἀνεξέκακον δὲ τῆς ϑείας ἐδήλωσε φύ- 
σεως" “ϑεὸς -- πυρός". ν5. 1 ϑεὸς γὰρ 1δγ], ϑεὸς δ᾽ πουὶρ5ὶ. να. 2 
λέβης τις οἷ, ΤΡΟΥΒΟΙΤΙΒ. 

9172 

ὃ τοι ϑρασὺς πρὸς ἔργον ἐκ πολλοῦ κακός. 
5ο0Π0]. ΑΌΝ 1]. Η. 98: καὶ παροιμία -ὅ τοι --- κακός. Ἔυρι. Π 

Ρ. 667, 41: ϑρασὺς γὰρ πρὸς ἔργον ἐκ πολλοῦ κακός, κατὰ τὴν παροι- 
μίαν. Ὑοῖθα ἐκ πολλοῦ Βαδρ  οἴδ. 

9179 

λαγὼ βίον ξῆς ὁ πρὶν ἄτρομος λέων. 
ὅ6}01. Π. Α΄, 860 ἴὰ Δπϑοά,. Ῥδυῖβ. ΔΌΙ]. ὃ Ρ. 12, 17 (Επρί. ΤΙ. ν. 

811 54.): δοκεῖ δὲ ̓ Ἵττικοῖς φίλος εἶναι ὃ ἐν δυσὶ συλλαβαῖς λαγώς ---- 
χαϑὰ δὴ ὃ γράψας τὸ “λαγὼ --- λέων". ὃ πρὶν] ὧν πρὶν ΡΟ ὈΙΠΠ ΟΣ 
οἱ, ὙΥ ἀριιθυ. Οθίθσυτιμῃ οἵ. λαγὼ βίον ἔξης Τ)οηποκέ!. 46 Οοτ. 8 967, 
λαγὼ βίον ξῶν Τπιοῖαμ. βοιηπ. 9. νο]. 1 Ρ. 18 54. Π1ο ΟἸ"ν. 66, 34. 

9714 

τραύματ᾽ ἐξόπισϑ᾽ ἔχων 
τῆς δειλίας σημεῖα κοὐχὶ τοῦ ϑράσους. 

ὅ6 80]. Υ̓ ἯΙ Ν, 291: καὶ δ “Ἵυσίας τὸν Ἰφικράτην ποιεῖ ἀέγοντα 
“τραύματα ἔχων οὐχ ἑτέρων ἐπ᾽ ἐμὲ ἐρχομένων, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐπιών᾽ 
ἀνδρογύης καὶ ἔτ᾽ ὀλίγα τραύματα ἐξόπισϑεν ἔχων τῆς δειλίας σημεῖα 
καὶ οὐχὶ τοῦ ϑράσους. 'ΓΥΔΡΊΟΙ τι ΘΟΙΏΪΟΙ ἐΓαρΊ θη απ ἴῃ ΘΟ Χ ΓΘ Ϊ5 

ΩΣ Ἰαΐθηβ ἀρποντ Μ ποῖ Οὐ. 4 Ρ. 687. ,ουθα ἀνδρογύης 
χαὶ ἔτ᾽ ὀλίγα πομῆντν ομιθη δία, τουρία δὴ ἀνδρογύνης καὶ τὸ λε- 
γόμενον. ῬγθΠουιβ ἘΒ1|Ο]. ὃ. 555 οἵ. Μένανδρος ᾿Δἀνδρογύνῃ ἢ Κρητί 
“ὄλωλα τραύματ᾽ ἐξόπισϑ᾽ ἔχων᾽ κτὲ. 

910 

ἄνϑρωπον ἦϑος 
ὅ9Π0]. Η. 4). 58: τοὺς δὲ ᾿Δττικοὺς καὶ “ωριέας τοῖς κυριωτέροις 

χρῆσϑαι ἀντὶ χτητικῶν. Ἕλληνα στρατόν ἀντὶ τοῦ Ἑλληνικόν, καὶ ἀν- 
ϑρωπον ἦϑος ἀντὶ τοῦ ἀνθρώπινον. καὶ Ἑλλάδα διάλεκτον. 

9710 

ἥλιος. 
ὃς [δὴ] δι᾽ αὐγῆς πάντα βλαστάνει βροτοῖς 
φϑίνει τε. 



τι ΑΘΈΕΈΞΡΟΤΑ 

Θιε 61. Θ α, Σου ΘΟ]: ἔσέι δὲ ὅμοιον τῷ “ἥλιος ὃς διὰ γῆς πάντα 

βλαστάνει βροτοῖς φϑένει τε᾽. Οοιτοχὶ δὲ αὐγῆς οαπὶ ΤΟ οἸκῖο ἴῃ 

Θόριι. Αἱ. Ρ. 90 οἱ δὴ αὐ α!α!, 

977 

καὶ παιδὶ καὶ γέροντι προσφέρων τρόπους 
5610]. ΡΙπά, Νοιι. 8, 137: λέγει δὲ οὐχ ὅτι γέρων ἦν τὴν ἡλικίαν 

οὐδὲ γὰρ παῖς" ἀλλ᾽ ὡς ὃ τραγικός “καὶ παιδὶ ---- τρόπους᾽. πάσῃ 
ὁμιλῆσαι ἡλικίᾳ δυνάμενος. 

978 

σφαγὰς δὲ Δαναοῦ παρϑένων Μυγκεὺς φυγὼν 
άβαντα φύει διάδοχον τυραννίδος. 

ὅ9Π0]. ΡΙπά. Ῥγίμ. 8, 78: ὅτι δὲ “υγκέως 'άβας. ἐξ ἐκείνου δῆλον 
«σφαγὰς --- τυραννίδος". Του υχὶρίάθαθ ἐταροθάϊαθ Ῥγο]ορυτη 
βαρ, αὖ ΒοΘοκ 5 ̓ παϊοδί. 

919 
ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων ἀνδρὶ πορσύνῃ κακά, 
τὸν νοῦν ἔβλαψε πρῶτον ῶ βουλεύεται. 

Κ΄9Π0]. ὅρα. Δι. 620: κλεινὸν ἔπος πέφανται τὸ “ὅταν --- βου- 
λεύεται᾽. ον 5 ὅταν --- πρῶτον" αὐϊΐαν ΑἸ οπαροτναβ ΠμΘραΐ. ῬγῸ 
ΟἸεῖβέ. 6. 39 Ρ. 106, αὉΙ δ᾽ Ἰ1Όγ] οτη. 

980 
μόνος οὐ δέχεται γλυκερᾶς μέρος ἐλπίδος 

5 60Π0]. ἜΡΩΝι ἘΠ. 189: καὶ Αἰσχύλος “μόνος ϑεῶν γὰρ ϑάνατος 
οὐ δώρων. ἐὰ᾽ μόνος οὐ δέχεται γλυκερᾶς μέρος ἐλπίδος. Ἐϊα οι ὅδ π|- 
ἄδϑν. μάξ οἰ λϑοβο ψοθα μόνος οὐ δέχεται κτξ. ροοΐδο σαπξ, αἰχιτη 
{γαρῖοὶ δὴ Ἰγυῖοὶ ᾿ποουύπμη. μόνος οἴη. ὅ'α]4, μέρος] δι μέλος 16ρ.. 

981 
ἐν τῷ λαλεῖν δεῖ μηδὲ μηκύνειν λόγον. 

ΞΟΠ]. 500. ἘΠ. 1437: δι᾽ ὠτὸς ἂν παῦρά γε" μὴ ἀνατεταμένως 
φϑέγγεσϑαι,. ἀλλ᾽ ἐλαφρῶς. ἐν τῷ λαλεῖν δεῖ μηδὲ μηκύνειν τὸν λόγον. 
Αρπονῖὲ νούϑιπὶ (α΄. ὙΥ ΟἸΓἤπ8 46 ΘΌΡ]Ν. 5610]. Τμασχ. Ρ. 34. ἐν τῷ] ἕν 
τοῦ ΒΟΥ ΡΒΟΥ ΤΩ. 

982 
ἀεὶ δ᾽ ὁρῶντί τ᾽ ὀξὺ καὶ τυφλὸς ἦν" 
ϑυσίας γὰρ ἀπαρχὰς κρέας ἐπέμπομεν πατρὶ 

περισσὸν ὦμον ἔκκριτον γέρας. 

τὸ δή γε σῦν κόψαντες, οὐ μεμνημένοι, 
λήσειν δοκοῦντες, ἀντὶ τοῦ κεκομμένου δ 
ἐπέμψαμεν βόειον. ὁ δὲ λαβὼν χερὶ 
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ἔγνω ἐπαφήσας εἶπέ τ᾿ ἐκ ϑυμοῦ τάδε: 
τίς μοι τόδ᾽ ἀντόμοιον μισητὸν κρέας 

πέμπων; γέλωτα δή μὲ ποιοῦνται κόροι 
ϑύοντες ὕβρει" “τυφλὸς οὔτι γνώσεται". 10 
οὕτω λέγοντες. ὦ ϑεοί, μαρτύρομαι 
ἐγὼ τάδ᾽ ὑμᾶς καὶ κατεύχομαι κακὰ 
αὐτοῖσιν ἀντὶ τῶνδε δὶς τόσα σχεϑεῖν. 
χαλκῷ δὲ μαρμαίροντες ἀλλήλων χρόα 
σφάξζοιεν ἀμφὶ κτήμασιν βασιλικοῖς. [ὃ 

ὅ9Π01. ὅορ!ι, Θθ4, Ο. 1576: οὗ περὶ Ἐτεοκλέα καὶ Πολυνείκην δι᾿ 
ἔϑους ἔχοντες τῷ πατρὶ Οἰδίποδι πέμπειν ἐξ ἑἕχάστου ἱερείου μοῖραν 
τὸν ὦμον ἐκλαϑόμενοί ποτε ---- ἰσχίον αὐτῷ ἔπεμψαν -- καὶ ἔοικεν τὸ 
τῆς ἱστορίας ἥκειν ἐπὶ πολλούς, ὡς καὶ παρά τινι αὐτὰ κεκτῆσθαι (ἐκτε- 
ϑεῖσϑαι οἱ. ΤΊ μονα) πρὸς τὸ γελοιότερον διὰ τούτων “ ἀεὶ δ᾽ --- βα- 
σιλικοῖς". νϑ8. 1 ἀεὶ δ᾽, δρῶν γὰρ ὀξὺ καὶ τυφλός πὲρ ἦν οἷ. Ἡ ουτηδη- 
Ἴ1|5., ΤΪΠΪ ΨΘΥΒῚΙΒ ἱπέθσροϊβέαα νἱ θέν. νβ. 3 γὰρ ἀο]οὲ Ἡυτηδ πηι. 

ἀπαρχὰς] ἀπὰρ Ι,. κρέας] γέρας 1,. ν5. 8 ᾿π1|0 Ἰδοπη πη ᾿ηαϊοαν. νϑ. 

4 τὸ δή γε Ἰμ ον ΡοΪου! ἐρᾶν συγκόψαντες σα]ρο; σῦν κύψαντες 
ΒΟΥΡ51. νβ8. ὅ χεχομμένον 1... ν5. 8 ἀντόμοιον ἀντ᾽ ὦμοιο ΠΙπάογῆτπι, 
νἱἀοίαν ἁἰπὰ ααἰα Ἰαΐονθ. γ5. 9 γέλω δή μὲ ὁοά. γρ. 10 οὔτοι δῃΐο 
Βναμοκίαμη. γ8. 18 αὐτοὺς 1,, ἀντὶ ΒοΥΪρ581. τόσσα σχέϑειν ΠΡΌ, ΠΈΣ 
κτήμασιν τυραννικοῖς ΠΗ οἱ. Ἐ]Ι5] 65. χτήμασιν βαληνικοῖς 
Βουρῖπι5. 1)6 διαοΐου γΘΥΒΊ ΠῚ ΤηδρΊ δ, οϑὲ ἀϊριε τος απϊηΐο βοχίονο 
γ6] ΤΠ ΘΥΙΟΥῚ βαθοιϊο απ| ἐεἰδαπδξ,. τὖ 4116 ἰαοθαπι, ΟχΊἑτ5. ὙΘΥΒΊΠΠῚ 
ΟΠΜΠΪΠ0 ἈΟΡ]οΧονιηῖ; ΒοΥΡ Τα Ῥταϊϊμδθ 6556 Ἰοουτη ὀοπϊθοῖΐ ΡΓΟρΡο- 
πθη5 ὡς καὶ Πρατέναν αὐτὰ ἐχτίϑεσϑαι. Οογία, 6 ἀταιηαίο βαίυυϊοο 
Ἰούιπη γτορϑίϊαπι 6856 οὐ θα! ἀθυΐμ. 

389 
καὶ τοῦτο τοὔπος ἐστὶν ἀνδρὸς ἔμφρονος ν 
ὅταν καλῶς πράσσῃ διῶ. ἐλπίζειν κακά. 

680]. ΞΟΡΗΠ. ΤΎδοΒ. 296: γνωμολογεῖ δρῶσα τοὺς αἰχμαλώτους. 
“ καὶ τοῦτο ---- κακά. ν8. 1 εὔφρονος 1,, ἔμφρονος 'ΤΎΪΟΙΙ ἶπι5. 

984 
ὄθηοοδ ΕἸρΙβί. 115: η66 αρι(ἃ Ογαθοο5 {γαρίσοβ αἰδϑιιγεΐ φιιὶ ΤΠ 0 7Ὸ ἴη- 

ποσορέϊαηι δαϊμίοηι ορτϊογιθηι ϑοηαηι ηυμίθηί : 

8116 η16 υοοαγὶ ροϑδϑίηινμηι., εἰ ΟἸἴγ6 5 ὑ 0667". 

αὶ αἰἴνυο5 ΟἸΔ7165 φιαργηιιδ, ηθηιο ατὸο. θοΊι8. 
πολ χα οἰ ρα, φχια μαθϑας ἑαμίμηι γοσαηί. 
εϑίψια ἰαηίϊ φυσι φιμαγιίμηι ἰναἰγε {μ1|. 
χιῖα μαῦθγ τοῦδ ἐμ 06 511 ψιιαογῖβ 7 πῖμῖϊ. 5 
απί αἴνοδ ορίο υἱῦ676 αι μαι 67. ηι071. 
δθηδ πιογίι)" χιιὶ εἰπεῖ ἡιογΊίι7) [μι γην {αοτί. 
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5.1 αταθοο βούνδίιβ οϑῦ (Υ. δάθϑρ. ἦν 147,1), ὁθύθεοβ τὸ ἱπάδρα- 
ΤῸ ΠΟῺ ΘΟμΕΙρΙς. ΕἸχίγοιαῖ. ἄπ γϑυβῖιβ ἔπ͵556 νἸἀθῃὐαν 

ἢ πλούσιος ζῇ ἣν ἢ πένης ϑνήσκειν ϑέλω. 
καλὸν τὸ ϑνήσκειν οἷς ϑανεῖν κέρδος φέρει. 

Οὐπι ἃ]έογο σοῦϑα οὗ, ΔΙομ. ποι. 291: καλὸν τὸ ϑνήσκειν οἷς ὕβριν τὸ 
ξὴν (οἷς τὸ ξῆν ὕβριν ΟοΥρ. Τηβοτ. 8902 5 νο]. 8 0. 39) φέρει. τᾶ βιιθιοῖς 
ϑοηθοδ, μθοιηῖα ἴηι 06η.5 θη 6Υ5 ᾿μηιαγῖ δοριηι, Πα ΊρΙ 68, σαηύ ({π. 396). 

δῦ 
δεινόν γε ταὐτὸν τοῖς μὲν ἀνδάνειν βροτῶν, 
τοῖς δ᾽ ἔχϑος εἶναι. 

δοχίαρ ΕἸηρ. ᾿- 21, 4: ἀλλὰ καὶ ἣ τραγῳδία μεστὴ τῶν τοιούτων 
ἐστί" λέγει ὩΝ “εἰ πᾶσι --- ἔρις; (ἔπι. ῬΏοΘμ. 499 54.), καὶ πάλιν 
“ δεινόν --- εἶναι 

986 

σωτῆρες δὐσέλμων. νεῶν 
ϑοχίαϑ ἘΠΩΡ. Ῥ. 411, 1: καὶ τούτῳ συμφωνεῖ τὸ τοὺς Διοσκούρους 

ἀγαϑούς τινας εἶναι ,. σωτῆρας εὐσέλμων νεῶν. 

957 

κάλλιστα Μουσῶν φϑέγγεται πλουτῶν ἀνήρ. 
δοχίιϑ Ἐπηρίν. Ρ. 668, 80: ᾿ χάλλιστα --- ἀνήρ᾽. Ῥορσίδθ ποπίθῃ 

δοχίθπδ πὸη Δα αΙ4 1 ̓  Ἑαυρ 18 6556 ψΘΥβα ᾿π6. Θομπθοουηΐ, απο 
τα πιοῦ 18 Ροθίδο 1001 ρυδοοθάπηί, 

988 
τολμῶ κατειπεῖν, μήποτ᾽ οὐκ εἰσὶν ϑεοί" 
κακοὶ γὰρ εὐτυχοῦντες ἐκπλήσσουσί με. 

ΒΘ ΠΩΡΠ οι ἴῃ Ἐρίοἰοί. Ρ. 857: καὶ χώραν διδόναι τῇ τραγῳδίᾳ λέ- 
γειν “τολμῶ --- με΄. Ἐππηάοιμι Ἰοοθμ βουνανὶ ἤβάπηο: ἰῃ ῬΙδί. 
(οτρ. Αγολῖυ {γ᾿ Ῥλιϊοῖ. ει. Ῥαθάαρ. ΜΟ]. 14 Ρ. 3567. νϑ8. 1 κατειπεῖν 
Κ΄ΠΏΡ]., γὰρ εἰπεῖν ΟἸγιηρ. ν5. ῶ ἐπιπλήττουσί 11}}]., κε πο... 
ΟἸγΡ. 

989 
σημεῖα καὶ γὰρ ταῦτα γίγνεσθαι φιλεῖ, 
ὅταν τι ναοῖς ἐγκατασκήψῃ μύσος. 

οονδῖορ Ηρ. Ἐ06]. 7, 88 Ρ- 806 Ο: καί τις τῶν παρόντων οὐ 
καλὸν᾽ ἔλεγε συβαύηον τὸν μολυσμὸν τοῦ ναοῦ. ἐπιλέγων ἀρχαίου τινὸς 
ποιητοῦ δύο ἰάμβους “ σημεῖα ---- μύσος". ΠΆΠΠΟΥ ΝΊΘΟΡΠουτ ΟΔ}]Π}1- 
βέπι5. Η]βὲ, Εἰ66]. 14, 32. ν0]. 2 Ῥ. 805 1). ν5.1 γὰρ τὰ τοιαῦτα ὅο0:., 
καὶ γὰρ ταῦτα ΝΊοΘρΙ., βογίαβϑθ γάρ τοι ταῦτα 16ρ. ν5. ἐν β'οου., 
τι ΝΊΘΘΡΙ,. 

990 

᾿Ακτίτου πέτρα 
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τορι. Β γα. γ. 64, 15: “κτή. οὕτως ἡ ̓“ττικὴ ἐκαλεῖτο --- τὸ ἐϑνι- 
χὸν ᾿ἀκταῖος --- καὶ ᾿ΑἈκτίτης. ἐξ οὗ τὸ “᾿Αχτίτου πέτρα ἐν τῇ τραγῳ- 

δίᾳ ἀντὶ τοῦ ᾿“ττικοῦ. ἀκτίς ἩΨΥ. 

901 

Βαρκαῖον αἷπος 
ὅτορ]ν. Ἐγξ. Ῥ. 169,.16: Βάρκη. πόλις “ιβύης --- Βαρκαῖον τὸν 

«“Ἱίβυν φασί. “ Βάρκαιον ἔπος". αἷπος γτορίϊτα!ϊς ΜοΙποἸκῖτι5. 

9092 ' , 
Φασιανὸν νᾶπος 

ΘΙ ΟΡΙι. Βγζ. ὃ. 66. δ: Φᾶσις. “πόλις τῆς Ἅἴας πρὸς τῷ Φάσιδι 
ποταμῷ ἐν Κόλχοις --- τὸ ἐθνικὸν Φασιάτης καὶ Φασιατικός καὶ Φα- 
σιανός --- καὶ Φασιανή ϑηλυκὸν καὶ ᾿ Φασιανὸν νάπος οὐδετέρως. 
γοῖθα Φασιανὸν νάπος ὁΧχΧ ϑορ!οο! 5 ΟΟ] Ομ ἴθ ιι5. ροιϊία 6556 οἱ. 
Μοιμο κί. 

998 

ἔπειτα πάσης Ἑλλάδος καὶ ξυμμάχων 
βίον διῴκησ᾽ ὄντα πρὶν πεφυρμένον 

ϑηρσίν ὃ᾽ ὅμοιον. πρῶτα μὲν τὸν πάνσοφον 
ἀριϑμὸν εὕρηκ᾽ ἔξοχον σοφισμάτων. 

βίον. ἘΠῚ. 1,1. 1 Ρ. 4: "ἔπειτα --- σθφισμάτων . ΑαΠδουθαΐ 
πᾶθο ἰοθο Αθβομυ]θο (Ῥτομι. 454 ---- 459). ν5. ὃ οἱ 4 ογέαβϑθ γϑϑρίοι 
Ρ]Ααίο μοῖρ. ὙΠ». 529 ν᾿ (οπῖτ8 γοῦρᾶ γΘΡΘΙΙ ΤΊΘο ὅτ τα. Αὐπμιη. 
ὁ. 1 ὑ.. 7): παγγέλοιον οὐν. ἔφην. στρατηγὸν ᾿Δγαμέμνονα ἐν ταῖς τρα- 
γῳδίαις Παλαμήδης ἑκάστοτε ἀποφαίνει. ἢ οὐκ ἐννενόηκας ὅτι φησὶν 
ἀριϑμὸν εὑρὼν τάς τε τάξεις τῷ στρατοπέδῳ καταστῆσαι ἐν Ἰλίῳ καὶ 
ἐξαριϑμῆσαι. ναῦς τε καὶ τἄλλα πάντα. ὡς πρὸ τοῦ ̓ ἀναριϑμήτων ὄν- 
τῶν καὶ τοῦ ᾿Δγαμέμνονος, ὡς ἔοικεν, οὐδ᾽ ὅσους πόδας εἶχεν ἀκάμιὴ 
εἴπερ ἀριϑμεῖν μὴ ἐπίστατο: ῬΙδέοτδιη βθαυῦῖαν ΑΥἸΒ61 465. νῸ]. 3 Ρ. 
840: ὡς μὲν γὰρ ἡ τραγῳδία φησίν. οὐδὲ τῶν βοσκημάτων οὐδὲν διέ. 
φερον. πρὶν ἐκείνῳ (Ραϊαιηθα!) συγγενέσϑαι. οὗ δὲ τοσοῦτον ἀπεῖχον 
τοῦ σύμπαντας ἂν αὐτοὺς ἀριϑμῆσαι ἢ τὰς ναῦς ὁπόσαι τινὲς ἦσαν ἃς 
ἤγον, ὥστ᾽ οὐδ᾽ δπόσοι τινὲς αὐτοῖς εἰσὶν οὗ βασιλεῖς « ὁ τὲ ᾿ἀγαμέμνων 
καὶ ὁ Μενέλαος ἔμελλον εὑρήσειν. οὐδέ γε. ὡς ἔοικεν ἐχεῖνοι τοὺς 
αὑτῶν πόδας ἢ καὶ τὰς χεῖρας ἑκάτερος. μὴ ὅτι τὴν στρατιάν. ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν Πλάτων τε ἡμῖν προσπαίζει τοὺς τραγικοὺς καὶ ἡμεῖς συνεπαί- 
ἕαμεν. 1) 6 γουθῖ5 οὐδὲ τῶν βοσκημάτων οὐδὲν διέφερον. ἰπορίθ Κ΄ 6Π0]. 
ΑὐἹβέα. .Ῥ. Τ02: τοῦτο ἐν “Αἰσχύλῳ Προμηϑεὺς λέγει περὶ τοῦ ἀνϑρω- 
πείου γένους. Βορολἀαθαίαν 4] ΠΣ ΒΟΥΡ 510 ΑΘΒΟΒγ οἱ Ἰοοὶ Ῥτότη. 
459: κατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ᾽ ἀήσυροι μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς 
ἀνηλίοις. παρε νλ (οὔ. ἔν. 582) 6586. υϑύβϑιιβ ΒΈΡτἃ ΒουΙΡίοΒ5 ΟἹ. Ηου- 
τδΠΏτι5.. ΟΠ 5. 2. 54. οὗ, ΕἘππχ. Ξ ΡΡ]. 201: βίοτον ἐκ πεφυρμένου 
καὶ ϑηριώδους --- διεσταϑμήσατο. γ8. 4 5 ΠΠΠΠτητι5 Αϑϑβοῖ. Ῥζοιη. 459: 
καὶ μὴν ἀριϑμὸν ἔξοχον σοφισμάτων ἐξεῦρον αὐτοῖς. 
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994 

ὁ γὰρ ϑεὸς μέγιστος ἀνθρώποις νόμος. 
βίον. ἘΠ. 1... 6. 5: 96: “ὃ γὰρ --- νόμος". μόνος] νόμος ΑΥ̓͂. 

900 

Ζεὺς ὁ καὶ ζωῆς καὶ ϑανάτου πείρατα νωμῶν 
5100. ἘΠ]. 1,. 3,9 Ρ. 38: ᾿ Ζεὺς ---- νωμῶν". νέμων] νωμῶν Α. 

900 
ϑεοῦ ϑέλοντος ἀνυτὰ πάντα γίγνεται. 

Βίο}. ΕἸ0]. 1, 3, 18 Ρ». 84: « ϑεοῦ ---- γίγνεται". ϑέλοντος] ϑελοσ Α. 
μέτα] μετὰ Α,, ἀνυτὰ βογ1ρ51. γίνεται Α. 

997 

τί δ᾽ οὐ γένοιτ᾽ ἂν ϑεοῦ ἐφιέντος τύχῃ; 
ΘΕΌΝ. 161: 1. 2: 1.5 Ρ. 84: τὸ. τύχη :᾽ ϑεοῦ γ᾽ ἐφιέντος 

ὙΥ ΔΡΏΘΓΙΤΙΒ, ᾿λο κα τῶν ἐφιέντων ρτδοδίαι. τύχη δοΐο Οαἰδίογ μι. 

998 
Ζεὺς ἔσϑ᾽ ὁ πέμπων τὴν ἐφήμερον τροφήν. 

Β.00. ΕΟ]. 1, 3, 18 Ρ. 84: " Ζεὺς ---- τροφήν ". 

999 
ἄνευ ϑεοῦ γὰρ οὐδὲ εἷς ἀνὴρ σϑένει. 

ΒΤ00. ἘΠ]. 1, 3, 18 Ρ. 84: “ἄνευ -- σϑένει". οὐδ᾽ ἂν --- σϑένοι 
οΙ. ΜοιηοΚΙμ5. 

Μρδιμεν τοι 
ϑείᾳ προνοίᾳ πάντ᾽ ἐγέννησεν φύσις. 

ΘΟ}. ἘΠ01. 1, 2. 18 Ρ. 86: “ϑείᾳ --- φύσις". 

401 
ϑνητοῖσιν ἀνθρώποισι καταφυγὴ ϑεοί, 
[καὶ τἀμπλακήματ᾽ ἔρχεται ϑεοὺς ἔπι] 
ὅϑεν λαβόντες οἵ κακῶς πεπραγότες 
σωτηρίαν ἀπῆλθον ἐκ δυσπραξίας. 

5100. ἘΠ0]. 1, 3, 30 οἱ 31 ρ..38: “ϑνητοῖσιν --- δυσπραξίας". νϑ. 
2 ϑεὸς ἔπι Α,, ϑεοὺς ἔπι Ταοοῦβῖαθ. ψϑυβῦτη τη] διθρθούπμι τ οἱ 5 
᾿πο] 81. γ8. 4 ἀπηλ᾽ ἐκ δυσπραξίαν Α. 

ὧν ωππι ὁ [ 402 
νὺν οὐκέτι μοι δίχα ϑυμὸς, 

ἀλλὰ σαφὴς ὅτι καὶ τὰ βροτοῖς 
Ζεὺς ἐπικάρσια τέμνει, 
καϑελὼν μὲν δοκέοντ᾽, 
ἀδόκητον δ᾽ ἐξαεί ὡν. " 
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510}. Ἐπ].1,. 3,39 γν. 40: “νῦν --- ἐξαείρων ̓. νβ. Ι οὐκ ἔστι Δ, 
οὐχέτι οὐ, ΠοΥοι. ν5. 2 ἀλλ᾽ ἀσαφὴς Ἰιρνὶ, σαφὲς ἀλλ᾽ ΟἹ, μονα, 
ἀλλὰ σαφὴς λόγος ἔσϑ᾽ Ἰθουρκίι5 Τγν, ρ. 1074. καὶ τὰ οουτιρίιιπι. νβ5. 
ὃ ἐπαείρων ἸΠΘοτοι. 

409 

φϑείρει γὰρ ἡ πρόνοια τὴν ἀβουλίαν. 
5100. Εο]. 1, 3, 4. Ρ. 106: “ φϑεέρει ---- ἀβουλίαν. 

4()4 

οὐ δῆκταί πὼς κύνες οἱ ϑεοί, 
ἀλλ᾽ ἡ Δίκη γὰρ καὶ κατὰ σκότους βλέπει. 

ΟΡ. Ε)6]..1, ὃ, 6 Ρ. 106: "οὐ -- βλέπει᾽. ν8. 1 πῶς Α, γ᾽ ὅπως 
Οτοῖα5. οὐ λαϑροδῆκχταί γ᾽ εἴσ᾽ ὅπως κύνες ϑεοί εἰ. ΒΙομΙ 6] τι, 
5βο( λαϑροδήχτης Α(οῖς. οονίθ ἱρποίαμῃ (οἵ, ῬΊνγα. ΒΟΚΚ. ν. 80, 
82): τ  ἀο]διὴ ἀοδίάοτο. ν8. 3 χατασχόπους Α, ἀπᾶο κατασχότους 
5ΟΥ ΙΡ56Υ 1Π1. 

40 

οὐχ εὕδει Διὸς 
ὀφθαλμός, ἐγγὺς δ᾽ ἐστὶ καίπερ ὧν πρόσω. 

, Β00. Ἐπ]..1, 8,9 Ρ. 106: "οὐχ --- πόρρω. νβ. 1 εὕσει 64. ν8. 3 
πόρρω Ἰἴρτὶ, πρόσω ἨπΒΟΙΚίπ5. 

400 
οὐ γάρ τις οὐδὲ χρημάτων ὑπεργέμων 
νόμον μιαίνων ἀσφαλῶς γηράσεται. 
ἀλλ᾽ ἡμέρας ἢ νυκτὸς ἡ Δίκη ποτὲ 
τῷ δυσσεβοῦντι σῖγ᾽ ἔχουσ, ἐνήλατο. 

Κ00}0. Ἐ)0]. 1, ὃ, 10 Ρ. 108: “οὐ γάρ --- ἐνήλατο᾽. ν5. 1 οὔτε χρη- 
μάτων ὑπεργεγώς Ἰδιυὸ, ΘΟ, ὙΥ̓ΑΡΉ θυ. νϑ8. 2 γηράσκεται 11|δτ], γηρά- 
σεται Οτοίϊι5. 

407 

τὸ μὴ δίκαιον ἔργον οὐ λήϑει ϑεούς. 
Κ100. ΕΠ]. 1, ὃ, 11 Ρ. 108: “ τὸ --- ϑεούς᾽. 

᾿ ΠΝ, τς 
δαίμων βροτοῖσι πόλλ᾽ ἀνευρίσκει κακά. 

δου. Ἐς].1, 8, 12 Ρ. 108: “ δαίμων --- κακά". ΟἿ, Ἐπὶ. ἦν. 269: 
δεινὴ πόλις νοσοῦσ᾽ ἀνευρίσκειν κακά. 

409.Ο 
λύπας μὲν ἀνθρώποισιν, ῶ γύναι. ϑεοὶ 
τοῖσιν διδοῦσιν οὗς ἂν ἐχϑαίρωσ᾽, ἐπεὶ 
οὔ σφιν πονηρόν ἔστιν 

ΒΘ... ΕΠ]. 1, ὃ, 14 Ρ. 110: “ταύτας μὲν --- ἐστιν᾽. Τὴ ἸΙὈτῖ5 Πᾶθο 
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οΟμδογοπὶ οὐπῃ Επι. ἔν. 508. γ8. 1 ταύτας 6ἅ., αὕτας ΝΑ., λύπας 
ΒΟΥρ5]. νϑ. 2 τοῖσι ΠΟΥ, τέσεις Οατοίπιβ, ἔονί, πᾶσιν 16ρ'. 

410 

ὀξὺς ϑεῶν ὀφϑαλμὸς εἰς τὰ πάντ᾽ ἰδεῖν. 
Κ100. Ε01.1, ὃ, 16 Ρ. 112: «ὀξὺς --- ἰδεῖν ̓. Τάρηη γοΥΒ5 οχίδί 

ἴῃ λοι. τη0}. 690. ὀξὺς] εὐθὺς (. 6. εὐϑὴς) δἴοθ 86] Υ. εἰς τὰ πάντ Ἵ 
ἔσϑ᾽ ἅπαντ᾽ ταλ]ῖτα, οὗ. δᾷοβρ. ἔν. 880. πάντ᾽ ἰδεῖν] πάνϑ᾽ δρᾶν 
Δ ρῃ. τηοῃ. 

411 

ἔσϑ᾽ ὡς ἔοικεν, ἔστιν οὐχ ὁρώμενον 
τοῖς ζῶσιν ἡμῖν οὐδὲ προσδοκώμενον 
δαιμόνιον, ᾧ μέλει τι Δι ϑνητοῦ βίου. 

5100. ἐ ΕΠᾺ ἐν 8, 11 Ρ. 112: "ἔσϑ᾽ ὡς --- βίου". ν5. 1 ἔσϑ᾽ ὡς] 
ἐστὼς Α. ἐδ μεῦθε ἊΣ γ5. 3 προσδοκώμενος Υ. ν5. 8 μέλλει Α. τι 
τί Α,, τὰ οἄ. Ηδοτρθῃ. 

412 

ὁρᾷς Δίκην ἄναυδον, οὐχ ὁρωμένην 
εὔδοντι καὶ στείχοντι καὶ καϑημένῳ" 
ἑξῆς δ᾽ ὀπαδεῖ δόχμιον, ἀλλοϑ᾽ ὕστερον. 

5.10}. ΕἸ6]. 1, ὃ, 98 Ὁ. 130: “δρᾷς --- ὑστερον᾽. ΕοΒάθτη ΨΘΥΒῚ8 
παθοῖ ΠΗ ΘΟΡΙαΒ 84 Αὐμο]. ῷ, δά Ῥ». 366. ΝᾺ]]α ταίϊο ογδί, οὰν 4 6- 
50ἢν 10 ἐγ που θηύθν (οἵ. απιᾶθ ἜΧΕ ΕΝ ἴῃ 650}. ἢ". 879). ν5. 3 στεί- 
χοντι καὶ] στίχοντι 'ΓΠΘΟΡΆΪΠΠ. οοάοχ Β. νβ. ὃ δ᾽ οῃι. ΆΘΟΡΙΝ. ὀπη- 
δεῖ] ὁπηδεῖ ΘτοΡθδοὶ οοᾶ. Α, ὀπάζει ΤΉΘΟΡΙ., ὀπαδεῖ βογῖρβὶ. ἀλλοϑ᾽] 
ἄλλο δ᾽ Βιοθαοὶ οοἄ. Α οὐ ΤΊΘΟρΙΝ. ΒΘ οθδοιιβ οἱ ΤΠΘΟΡΙΗΠαΒ Βα  οππης 
Πο5 νϑύϑιβ: οὐδὲν καλύπτει νὺξ (τῶν Κ[00.}) κακῶς εἰργασμένων - 6 
τι δ᾽ (δ᾽ οι. ΤΠ ΘοΡ1.) ἂν ποιῇς ἀεὶ (δεινὸν ΤΊΙ60}]..) νόμεξ᾽ ὁρᾶν τινὰ 
(τενας ὅ'10}.}, 4ὰο5. Μοηδηαγ] 6556 οἷ. Ἡ ΘΥΤΠΔΉΏΠ1ΙΒ5. 

418 
ἐχϑοὸς μὲν ἁνήρ, ἀλλὰ τὴν δίκην σέβω. 

Β(00. ΕΠ].1, 8, 80 Ρ. 122: " ἐχϑρὸς ---- σέβω". 

414 

μόνη ἐστὶν ἀπαραίτητος ἀνθρώποις 4έκη. 

ΘίοΡ, ΕΠ|].1, ὃ, 41 Ρ. 128: “μόνη --- Δίκη". μόνη ἐστὶν] μόνοις 
τίν᾽ Α. ϑνητοῖς) ἀνθρώποις Α. 

41 
μὴ μουσοποίει πρὸς τὸ νηπιώτερον" 
πόρρω γὰρ ἑστὼς ὁ ϑεὸς ἐγγύϑεν κλύει. 

Κ΄10}. Ε)01. 1,8, 42 Ρ. 128: “μὴ --ο κλύει". ν5. 1 μηδὲν σὺ ποίει 
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οἷ, Οτοίϊιβ. μήπου σὺ ποίει ΤΠ Θογοι. ν8. 3 παροῖ ῬΊαί, Μου. Ρ. 1124 
Ἰ᾽ εἷς βουϊρίαμι: πέλας γὰρ ἑστὼς ὁ ϑεὸς ἐγγύϑεν βλέπει. 

410 

ὅστις λέγει κακὰ Ἀρύθνι σιγῇ στένει. 

Β[ο"ν. 1)61..1, ὃ. 48 Ρ. 128: “ὅστις --- στένει᾽ . κακὰ] κακἂν Α, 
ππᾶο χώκ᾽ ἀφρονῶν οἷ. Ο᾽ αἰδίογατι5, τη] πὰ κάκ᾽ εὖ φρόνῶν; 

417 
ἄγει τὸ ϑεῖον τοὺς κακοὺς πρὸς τὴν δίκην. 

5100. ἘΠ]. 1,. 8, 44 Ρ- 128: “ἄγει --- δίκην". Τάομη νουβιιβ οχίαί 
ἴῃ Μοη. ποι. 14 οὐ 1. Αθβορ. Ρ. 46, 9. 

᾿ 418 

τὸ δὲ ϑεῶν χράτος μέγα κατ᾽ ἀνθρώπους" 
ἄφρονες δ᾽ ὁπόσοι τὸ δίκαιον ἄγουσ᾽ 
ὑπὸ τᾶς ἀδίκου βιοτᾶς ἀφανές" 
μέγα γὰρ ὄμμα δαιμόνων οἷς τίνουσ᾽ 
ἀμοιβὰς κακῶν. τ᾽ 

βίο. ἘΠ... 1, 8, 46 Ρ. 198: “τὸ δὲ -- κακῶν. δ νϑ8. 3 ποντηι 
Γγαρτη θη οταϊππέίατ ΑΥΕ. δΆ. ὃ τὰς ἀδίκου βιωτὰς Α. ἀφανὲς 
οτη. Α. νϑ8. ὃ μέγα καὶ] μέγα γὰρ Α. 

419 
Ζέκας δ᾽ ἐξέλαμψε ϑεῖον φάος 

ίοῦ. ἘΠ]. 1, 8, 48 Ρ. 180: Σ Δίκας --- φαος᾽. ΟὐΠδοτο πἰοὸ γοτ- 

5115. ἴῃ 10 }15 ΘΟ ΠῚ ΒΟΡΉ. ἔν, 18. ὅσιον 1ῦτϊ, ϑεῖον Οὐθοέι5 αν. Τ,θοί. 
Ρ. 9. 

420 
ὁσίᾳ δ᾽ ἀνάγκη πολεμιωτάτη ϑεός. 

500. ἘΠ]. 1, 4,2 ἃ Ρ. 154: " ὁσία ---- ϑεός". ὁσία 6ἅ., ὁσίᾳ ΒΟΥΡ51]. 
πολεμικωτάτη)] πολεμιωτάτη ΑΥ̓͂. ᾿ 

421 
οὐδεὶς ἀνάγκης μεῖξον ἰσχύει νόμος. 

5100. ἘΠ0]. 1, 4, 3 6 Ρ. 164: " οὐδεὶς --- νόμος". 

422 

μόνη γὰρ ἐν ϑεοῖσιν οὐ δεσπόξεται 
Μοῖρ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν. ἀλλ᾽ αὐτὴ κρατεῖ. 

σοὈ. ΕΠ]. 1. ὃ.) 8 Ρ. 170: μόνη --- χρατεῖ᾽. ν5. 3 αὑτῆς νυ]ρο, 
αὐτὴ 50γ1ρ51. 

423 

ὦ Μοῖρα κεδνῶν καὶ κακῶν κυνηγέτι 
Θτο0. Ἐ)6]. 1, ὅ, 9 Ρ. 1710: “ὦ --- κυνηγέτι᾽. 
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424 

Α. ἔξης ἄρ᾽ οὐδὲ γῆς ἔνερϑ᾽ ᾧχου ϑανώῶν; 
Β. οὐ γὰρ πρὸ μοίρας ἡ ΒΕ βιάξεται. 
ϑίοῦ. Ε0]. 1, δ, 18 Ρ. 174: “ ἔξης --- βιαζεται". “ Οδῃί. οὐ Οτοί. 

αὐ οοἀ4. ΑΙ Ἰροΐας ἀδέσποτον το] παππηΐ; οοά. Υ νογὸ ἴῃ τηδυρη 6 
μαθοῦ Σοφοκλ. Φαιδρ.᾽ ΗΕΕΚΕΝ. Ἰνοροίία νι θέαν ᾿ἰδύα ᾿ΠἸΒΟΥΙΡΕΪΟ 6 
ΡΓΔΟΡΊΟ5515 (ν146 ὅορι. ἔν, 611). 

425 
ἡ τὰ ϑνητῶν καὶ τὰ ϑεῖα πάντ᾽ ἐπισκοποῦσ᾽ ἀεὶ 
καὶ νέμουσ᾽ ἡμῶν ἑκάστῳ τὴν κατ᾽ ἀξίαν Τύχη 
μερίδα. : 

500. ΕἼ6].1,. 65 6}. 196: “ἢ τὰ --- μερίδα". ν5. 1 ἐπισκοποῦσα ΝΥ, 
ἐπισκοπεῖ ΔΕ, ἐπισκοποῦσ᾽ ἀεὶ ΤΔο005. 

420 

πάντων τύραννος ἡ τύχη ἐστὶ τῶν ϑεῶν. 

τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ὀνόματα ταῦτα πρόσκειται μάτην" 

μόνη διοικεῖν οὖν ἅπαντα βούλεται. 

5100. ΕΠ]. 1, 6, 16 Ρ. 202: ᾿ πάντων --- βούλεται". νϑ5. 8 γοῦν 
γᾶ] πη. ΟἸδουοιιοηῖ, οαἶπι8 ρυδοιλϊπν ἦν. 19, Ἰοοθτῃ {1 θτ10 ὁοοχΧ 
Υ ἰοβί Ηθουθῃῖο. 

427 

μετὰ τὴν σκιὰν τάχιστα γηράσκει χρόνος. 
Κ100. ΕΠ6]. 1, 8.11 ρ. 3238: “ μετὰ --- χρόνος. Μίνὰ πᾶθο οϑύ 

βϑῃίθητα., δἴαπιο ἴῃ βυπημηδ ΒΠΠΠτπάϊπ 6 ν Θμουηθηΐον αἸβοσοραΐ Μοῃ. 
τοι. 347: μετὰ τὴν δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις. 

428 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν χρόνος 

. δείξει" μόνος γάρ ἐστιν ἀνθρώπων κριτής. 
510}. Ε)61. 1, 8, 27 ρ. 386 : “ἀλλὰ ---- κριτής". Ψιάοίαν ΟΠδοτο- 

τπο 5 Ἰοοι5., οαἶπ5 οἵ, ἔν. 21. 

429 

χρόνῳ ς πάντα γίγνεείῃ καὶ κρίνεται. ΐ 
Θ΄100. ἘΠῚ. 1,8, 39 ρΡ. 2386: “ χρόνῳ --- κρένεται᾽. ΟἸΔοΓοΙΙΟμΪ 

ψουβῖιπὶ {110 ΕΑ δῆς χρόνῳ] νόμῳ Μοῃ. τποπ. 868, τὶ τποχ γένεται. 

490 

ἐμοῦ ϑανόντος γαῖα μιχϑήτω πυρί: 
οὐδὲν μέλει μοι" τἀμὰ γὰρ καλῶς ἔχει. 

Κ00}0. 11 0].2, 6,7}. 252: τὰς τοιαύτας φωνάς “ ἐμοῦ ϑανόντος ---- κα- 
λῶς ἔχει". ν5.1 παθομπ ϑιοίοι, ΝΝ ον, ὁ. 88 1)10 (ὑδϑ85. ὅ8, 38 (Τοπδῃ- 
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65. ΔΛπίΐοοῖ. ᾿ὰ Μ ΠΟΣῚ Τγαρια, ἩΠδι. νο]. 4. ν. 570) Ῥ ον. ἀρρομά. 
2, 86 Αποοά, Ῥαγὶβ. νο]. 1 ρ. 898, 39. οὖ, ΟἹο. ἀο Εἴη. ὃ, 19, 64: νοῖ; 
ἐγυιιηιαρα οἱ δοοίοραία εἰμοῖμι" οογηι ψιὶ ποσαμί 86. γϑοϑαῦ δ φηΟΉΝγ1ι8 
ἱρδὶδ ηιογ δ [ον γα ηὶ οἠιίμηι ἰοΠΠαρ» αἰΐὸ σογιδοφιιαίι)", χεοα υμἰφαγὶ ψιο- 
εἰαρι ϑορδε γάθοο μγοριανὶ δοίοι. ὥθιαος, ΟἸοιῃ, 2, 23: ομὶ ὑγαθοι8 
νογϑιιδ δι ηυϊ 5 ὁδί [οὐιι5} χιιὶ 586. πιογίμο (ο»γαηὶ ἨυδΟΟγ 1 γηῖραις ἐδ. ὙΒ8. Ἃ 
γΘΟαν ἴῃ Τα] δ. Οὐ. ΠῚ ρ. 9459 Β: δάκνομαι ἷ ὅτι σοι τῶν ἄλλων 
ἕνεκα λέγειν δυναμένῳ " οὐϑὲν --- ἔχει", μόνος εἰμὲ λύπης αἴτιος. οὐ- 
ϑὲν Τα] απ οἱ ὅ100. 

431 
τι Α ’ Ἁ Ἁ 3 » 

α δεῖ παρῶν φροντιξε. μὴ παρῶν ἄπης. 

τοῦ. ΕἾἼοΥ. 8.1, ν]46 ΑΒΘ Ύ ἔν. 381. 

482 
οὐ χρὴ ποδώκη τὸν τρόπον λίαν φορεῖν. 

σέο. ΒΊΟΥ. 4, 16, 4παθηι Ἰοσαμη δἰ] τητι5 ἴῃ ΟἸουθμη. ἔν. 26. 
ΑΘΒΟΠΎ 6556 πη γϑυβαη οἱ. Η ΘΙ ΔΠΉτΙΒ. 

499 
ἔμβα. πορϑμίδος ἕρμα. 

6165. τὰ Βίοθ. ΕἼοΣ. 8, 67 Ρ. 161: ὥσπερ ἐκ συμποσίου ἀπαλλάτ- 
τομαι οὐϑὲν ϑυυχεραεένι, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ βίου. ὅταν ὥρα ἢ" "ἔμβα 
πορϑμίδος ἔ ἔρυμα". 'Τταρὶοὶ ροοίαθ σγουρὰ ἃρπονῖ ΘΟ αἰβίογα δ. ἔρυμα 
ἴῃ ἕρμα τηπίανί. 

434 

ϑαάλλουσα λυπῇ τοὺς ἄγαν ὑπέρφρονας 
500. ΕἾοΥ. 5, 127: ᾿ ϑάλλουσα --- ὑπέρφρονας᾽. ὙοΥδιι5 Ιοτη- 

πηαΐθ ΘΑΥΘἢ5 ΒῈὈΙΟΙ αν Ιοοο Ῥ]αίομβ.  ουθᾶ πομ ᾿μὲ6116ρῸ. 

490 
ὅσοι δὲ φιλοσοφοῦντες ἐκμοχϑοῦσί τι. 
ἐνταῦϑ' ὑπάρχει τῷ βίῳ γαστρὸς κρατεῖν. 
διδάσκαλος γὰρ ηὑτέλεια τῶν σοφῶν 
καὶ τῶν ἀρίστων γίγνεται βουλευμάτων. 

500. ΕἾοΥ. 17, 5: “ὅσοι --- κρατεῖν". 10. 6: ᾿ διδάσκαλος --- βου- 
λευμάτων᾽". Τιοθοϑ ᾿πηρθη 08 6586 ὉΠ ΘΟΠΙΘΟΙ, δ πη ΒΒΡΙΟἸΟΠΘΙη 
οομῆητηανῖς οοάοχ ψίμαου. νβ8. ὃ γὰρ οὖσα ἡ εὐτέλεια Ἰ1Ὀγ] , γὰρ εὐτέ- 
λεία ατοίίαδ. ΤΘΒΡΙΟΙΣ ῬμπηΠοβίν. Υ. ἌΡΟΙ]. Τγδῃ. ..110. 51: εὐτέλεια 
γὰρ διδάσκαλος μὲν σοφίας. διδάσκαλος δὲ ἀληϑείας. 

εν κι 4858 

πόλλ᾽ ἐστὶν ὀργῆς ἐξ ἀπαιδεύτου κακαᾶ. 
5ἴο!». ΕἾἼον. 30. 12, ν. Ἐπιν, ἔν, 961. 
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4951 

ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ συγγένει᾽ ὅταν παρῇ 

τραχεῖα κὠξύϑυμος., ἀμαϑίαν ἔχει. 

ὅ΄1ο". ΕἾἼοΥ. 30, 40: ἐ ἐν τοῖς ---- ἔχει᾽. ν8.1 γὰρ} γὰρ ἡ 110τῖ αἱ 
νἰΔοία. ν5. 3 καὶ ὀξύϑυμος Ἰ1Ὀτ]. 

4538 

ἀφροδίσιος [γὰ0] ὅρκος οὐκ ἐμποίνιμος. 
ϑίοῦ. ΕἼοτ. 98, 2: “ ἀφροδίσιος --- ἐμποίνιμος᾽. γὰρ δααῖάϊ ατο- 

{{π5. οτηἰἐταπέ οἱ δἰοθαθιιβ οὐ απὶ θα πάθη νούϑιμη πα θηΐ ὅ56110]. Ῥ]αί. 
Ρ. 9ῶ94 18 Τιοροηΐδηιβ ὃ, 87 ατορ. Ογρν. 1,2 ατορ. Ογρν. 1μοϊάὰ. 
1,1 Μδοαν. 3, 69 δ ας ν, ἀφροδίσιος ὅρκος Ἂ ταχυβάμονας ὅρκους. 
τ βριοπηΐ μάπο ψϑυϑαπι Ῥ]αί. ΘΤΏΡΟΒ. Ρ. 183 Β (δον. ΕΊον. 68, 80) 
οἱ Οοτπαὶ. Ν. 72..96 Ὁ. 1327.. ΕΣ ἜΌΡΙ; Βγε: ΘΠ 2 δπ ἜΤΟΣ δ 
ἱμγαηαμηι ροοόπαηι ἤθη μαθθέ. 

499 
ἅπανϑ'᾽ ὁ τοῦ ξητοῦντος εὑρίσκει πόνος. 

. 5τονν. ΕἾἼον. 239, 27: ᾿ ἅπανϑ᾽ --- πόϑος᾽. πόνος ὙΆ1]ΟΚ. 

440 

ϑεὸς δὲ τοῖς ἀργοῦσιν οὐ παρίσταται. 
5100. ΕἼοτ. 80, 6, νἱ46 ὅοριι. ἔν. 387. δὲ] γὰρ Α. ἀργοῦσιν] ἀργοῖς 

σιν Μοη. τιοη. 242. 

441 

κακὴ γὰρ αἰδώς. ἔνϑα τἀναιδὲς κρατεῖ. 
(00. ΕἼον. 839, 8: Διφίλου. οὐκ ἔστ᾽ ἀναιδοῦς ζῷον εὐθαρσέστερον. 

“χακὴ γὰρ ---- κρατεῖ᾽. τὰ 550 ἐγαρτηθηία οἱ ΔΙ ΟΥτιῚ Ῥορίδο ἐγαρΊοὶ 
γοοῖο ἱπαϊοα Μοϊμοϊκῖαβ. γ᾽ ἀναιδὲς ΠΥ], ταἀναιδὲς ὙΆ]οΚ. 

442 

αἰσχρόν. γ᾽ ὅταν τις [ἐπὶ γλώσσῃ φυεὶς] 
γλώσσῃ ματαίους ἐβοιου σῇ λόγους. 

ὅ1ο"». ΕἼον. 86, 12: Μενάνδρου. ᾿ αἰσχρόν --- λόγους᾽. ν5.1 εὐ- 
ἑπηὴς γλώσσῃ φυεὶς ΜΆ]οἸκ.. αὶ ὁοτίο φανεὶς βουίθογο ἀοθοθαί. ἀξίωμ᾽ 
ἔχων μέγα «αἰ Δα πα] μὐνερα νά ΤΘΟαΙνΙ Οομροίιθ. Μη θη. νοὶ]. 4 ρΡ. 
953. Τοοπη πο Μομδηανῖ, 56α ὑγαρῖοὶ ροοίδθ θ580. νἱάτ Ὑ Δ] οἸκο- 
ΠΔΥΪΙ5. 

449 
254 ᾿ . ΄ ’ , 
ἀεὶ τὰ σεμνὰ πάντα κέκτηται φϑονον. 

4 9 ᾿ . , 

510}. ΒῚον, 838..2: " αεὶ --- φϑόνον". Νουθαμι να]ρὸ ΤΟ  γ 510 ἐν ]- 
μυαηΐ, οὐἰτι5. ἡπαρτποηίο 7 Δα Πδοοῖί. κέκτηνται Δ. 

444 
ἅπαν τὸ λίαν συνετόν ἐστ᾽ ἐπέφϑονον. 
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51}. Του. 88. 3: “ἅπαν --τ ἐπίφϑονον᾽. ΟὐΠΝαοτοί ναϊρὸ Πΐς 
γΘΥΒτ5. ἢ ἃ (650. ἢν, 448. 

440 
ῥμ» ͵ » 3 κ - ΄ , 
ἀδικώτατον πρᾶγμ᾽ ἐστὶ τῶν πάντων φϑόνος. 

510}. ΕἼον. 838, 4: " ἀδικώτατον --- φϑόνος". 

440 
εἰσίν τινες νῦν οὖς τὸ βασκαίνειν τρέφει. 

510}. ΕἾον. 838, 6: “ἡ εἰσέν ---- τρέφει ᾿. 16 απδοὸ ΑἸΧῚ τ Ἰ)ἸΟΠΥ 511 
ἔν. 8. »». 618. 

447 
οὐδεὶς ἂν εἴποι κεῖνον ἀνθρώπων κακῶς. 
οὐδ᾽ εἰ Φϑόνου γένοιτο δυσμενέστερος. 

5.10}. ΕἾον. 88, 16: οὐδεὶς --- δυσμενέστερος᾽. 

448 
χρὴ δ᾽ ἢ λέγειν τι χρηστὸν ἢ λέγουσιν εὖ 
μὴ δυσμεναίνειν τῷ φϑόνῳ νικώμενον. 

5.00. ΕἼον. 38, 17: “χρὴ ---- νικώμενον". ν5. 3 δυσμεναίειν] δυσ- 
μενέειν Β, δυσμεναίνειν 'ΓΎΪηο. 

449 
σὺ δ᾽ ἐγγενὴς ὧν τήνδε δουλῶώσας ἔχεις. 

6165 ἴῃ το. ΕἼον. 40, 8 Ρ. 84: ἀλλὰ καὶ ὅτι μέτοικος, ὀνειδί- 
ἕξουσι δὲ πολλοί “ μέτοικε᾽. “σὺ δ᾽ --- ἔχεις᾽. εὐγενὴς 1ἰρτἱ, ἐγγενὴς 
ΑΙ Κομαγ8. 

450 
ναῦν τοι μί᾽ ἄγκυρ᾽ οὐδαμῶς σώξειν φιλεῖ 
ὡς τρεῖς ἀφέντι" προστάτης ϑ᾽ ἁπλοῦς πόλει 
σφαλερός, ὑπὼν δὲ κἄλλος οὐ κακὸν πέλει. 

ὅ.1ο}ν. ΕἾον. 48, 8: “ναῦν --- κακὸν πόλει". Τιοτητηα Θ΄ ΤΟΌδθιιβ. 011.; 
ἘΊΡΙΑΙ γΟΥΒτ ΠῚ ῬΥΪΠ.π ΑΥ̓ΒΘῊ 5 Ρ. 840, 15 ἐγιθαϊ, 418 Πἰμηΐττιτη 
ἴῃ ϑἰοθαθο Εν Ρ 115. ἸοοΒ ργαθοθαϊε. ν8..1 ὀῤδουνῆ οὐχ ὁμῶς ρτο- 
θΑΌΠον ΒΔαΠ δια. γψϑ8. ὃ πόλει ΠὈτὶ, πέλει ἰαοϊέθ Η δι ῖπι8. 

451 
ΒΝ τ᾿ ἀν 15. ἢ Ἢ ι 2 εἰ 

κρεῖττον τ᾿ ἀμύνειν: κατϑανεῖν γὰρ εὐχλεῶς 
ἢ ξῆν ϑέλοιμ᾽ ἂν δυσχλεῶς γε κατϑανών. 

Βίον. ΕἼον. 851, 18: “ κρεῖττόν --- κατϑανών᾽". (ΟὐΔΙπογπξ γϑυβιι5 
οατῃ Ιοθο Ππιν. Απιάγομιδομαο, Βϑίπηρονο νἀ θέαν (πὶ αἷὰ 150.) οοάοχ 
ψίμΔο}. ν5. 1 τ΄] γ᾽ βουϊρβουῖπι. νβ. 3 ἐογίαββθ δυσκλεῶς. μὴ κατ- 
ϑανών 166. 

ἸΒΑΘ. ΘΟΒΑΕΟ. ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 40 
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402 

τὸ νέον ἅπαν ὑψηλόν ἐστι καὶ ϑρασύ. 
5ίοῦ. ΕΊον. 55, 8: ᾿ τὸ νέον ---- ϑρασύ᾽. Τιϑυηηδ οὐ. α οἱ ἐουίαβϑθ 

Μ, τοῦ αὐτοῦ ΒΕ Θ ΜΒ ΘΠΘΠ Ρτδοοράϊι: Μητροδώρου. " νέος φιλο- 
δοξῶν πρώιμος πονηρία". Ζ 

459 
γνῶμαι γὰρ ἔργων τῶν ἐν ἀνθρώποις τροφοί. 

510}υ. ΕἼοΥ. 54,1 : ᾿ γνῶμαι ---- τροφοί. 

4094 

βουλαὶ τάδ᾽ ἐξέπραξαν., οὐ χερῶν σϑένος. 
5.00. ΕἾἼον. 54, 3: " βουλαὶ --- σϑένος ἢ. 

400 

εἰ μὲν πρὸς αὐγὰς ἡλίου, χφυσωπὸν ἦν 
νώτισμα. ϑηρός᾽ εἰ δὲ πρὸς νέφη βάλοι, 

κυανωπὸν ὧς τις Ἶρις ἀντηύγει σέλας. 
ΡΙαΐ. ἴῃ 5ίοῦ. ΕἼοΥ. 64, 81: καὶ ἡ Σοὶγξ εἶχεν ἐπαγωγὸν τὸ ποί- 

τρέψειεξ 

κιλμα τοῦ πτεροῦ καὶ " εἰ μὲν --- σέλας". ν5. 1 ἡλίου] ἡλίου Α,, ἡλίου 
τρέψειε Β. Ὡχ ᾿αυρΡΙ 415 Οράϊρο Ἰοσῦμ ϑατηρίμπηι πα ]Ἰοαν γ ΔΙεῖς. 

40ὃῦϑ 
καινοῦ 

δαίμονος ἄρχει, καινοῦ πότμου. 
κΑμθρ]ιοι ἴῃ. 5.10}. ΕἾον. 68, 87: φέρε δὴ “προσελϑέτω ὁ βίος εἰς τὸ 

πρόσϑεν καὶ γάμων’ καὶ “γυναικὸς ἐπιϑυμησάτω. αὕτη ὴ ἡμέρα. αὕτη 
ὴ νὺξ καινοῦ δαίμονος ἄρχει. καινοῦ πότμου. μέγας γὰρ ἀγὼν γάμος 
ἀνθρώπῳ. ὙοΥῦα βαρτα οχμ θα ροσίδθ ἃ] Ἰουιπι5. 6586. οἱ. ΟΑΙΒογ απ. 

457 

ἐχϑροῖσιν εἴη πολεμίαν δάμαρτ᾽ ἔχειν. 
ὅ1το}. ΕἼον. 73, 6: "ἐχϑροῖσιν --- ἔχειν". 

458 

δεῖ πυνθάνεσθαι γάρ σε νῶν χὴμᾶς σέϑεν. 
τὸ μὲν μέγιστον, οὔποτ᾽ ἄνδρα χρὴ σοφὸν 
λίαν φυλάσσειν ἄλοχον ἐν μυχοῖς δόμων" 
ἐρᾷ γὰρ ὄψις τῆς ϑύραϑεν ἡδονῆς" 
ἐν δ᾽ ἀφϑόνοισι τοῖσδ᾽ ἀναστρωφωμένη ὕ 
βλέπουσά τ᾽ εἰς πᾶν καὶ παροῦσα πανταχοῦ, 
τὴν ὄψιν ἐμπλήσασ᾽ ἀπήλλακται κακῶν᾽ 
τό τ᾽ ἄρσεν ἀεὶ τοὺ κεκρυμμένου λίχνον. 
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ὅστις δὲ μοχλοῖς καὶ διασφαλίσμασι 

σώξει δάμαρτα. δρᾶν τι δὴ δοκῶν σοφὸν 10 
μαἀταιός ἐστι καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖ" 
ἥτις γὰρ ἡμῶν καρδίαν ϑύραζ᾽ ἔχει. 
ἡγᾶσσον μὲν οἰστοῦ καὶ πτεροῦ χωρίζεται. 

λάϑοι δ᾽ ἂν [άργου τὰς πυκνοφϑάλμους κόρας" 

καὶ πρὸς καχοῖσι τοῦτο δὴ μέγας γέλως. 10 
ἁνήρ τ᾽ ἀχρεῖος χὴ γυνὴ διοίχεται. 

1000. ΤΊΟν. 14, 21: Μενάνδρου. [χρὴ] μὴ γαμεῖν γάρ. ἂν ὃ ἅπαξ 
λάβης. φέρειν μύσαντα πολλὴν προῖκα καὶ γυναῖχα δεῖ. “ ἐχπυνϑάνε- 
σϑαι ---- διοίχεται". ΜομδηανῚ οἱ ἐσαρὶοὶ ροοίαο ἐγαρτηθηΐα οΟΔ] 550 
νἱάτε ῬΊουβοπαβ. ἢ Μόν, Ρ. 275. οἵ, ̓ “Μοίπεϊς, (ὐὉπ. γ0]. 4 Ρ. 396 56. 
ν5. 1 ἐχπυνϑάνεσϑαί τ΄ ἀρσένων δ᾽ ἡμᾶς σέϑεν 1001. αποά ΘΟΥΤΟΧΙ; 
χἡμᾶς Ρυδοῖν. ϊΐ Ἰδοοῦβῖιβ. νϑ. 3 ἄνδρα χρὴ Οτοίϊια, ἀνδρὶ Α, ἄνδρα 
ἢ νοὶ ἄνδρ᾽ ἢ οοἰουΐ Π0γ]. νβ5. ὃ ἀναστρεφομένη ΑΒ, ἀναστροφωμένη 
γιμα. 055. νβ. 7 ἐμπλήσασά τ᾽] ἐμπλήσασ᾽ Βοπεοίπβ. γ5. 9 διὰ σφρα- 
γισματων ἀκ όνδονακῷ Α,, διασφαλίσμασι 5ογῖρ5ϊ. νβ. 10 σώξειν Α. 
δ᾽ ἀνδρὶ Π1ρ0γ1 (αἰ5] φαοά τὸν δορὶ Β), δρᾶν τι ΠΥ ἀπέ. δὴ οτη. ΔΑ. σοφῶν 
Α. ν58.11 οἵ, ἔπαν. Βδοοι. 389: νῦν γὰρ πέτει τε καὶ φρονῶν. οὐδὲν φρο- 
νεῖς. ν5. 14 λάᾶϑῃ Α. ἀργοῦ] Ἄργου οοᾶοχ ο55. νβ. 16 ἀνήρ 110]. 

459 

τοῦ γὰρ πατρὸς χρατεῖν μὲν αἰσχύνην φέρει. 
ἡσσημένῳ δὲ δόξα νικητήριος. 

ϑίοῦ. ΕἾον. 79, 7: “τοῦ γὰρ --- νικητήριος". ΟἿ, Μοΐποϊκ. Οοπι. 
ὃ Ρ. 152. 

400 
τοὺς εὖ γεγῶτας καὶ τεϑραμμένους καλῶς 
κἀν τοῖς κακοῖς δεῖ λόγον ἔχειν ἐρηηκίσς, 

σἴ00. ΕἾον. 89,1: Μενάνδρου. “ τοὺς --- εὐφημίας". ν8. 1 γεγῶτας 
Α,, γεγονότας ἃ]. Νοι ΜοΠδηαΥΪ 6556 Ἰοοῖπη, 564 ἐγαΡΊΟΙ ροσίδο τοί 
᾿πάϊοαῦ Οομοίτβ Μπθιηο8. νο]. 4 Ρ. 338. 

401 

ἐγὼ γάρ, εἰ νοῦν εἶχ᾽ ἔμ᾽ ὃ σπείρας πατήρ. 
ἠπιστάμην ἂν μουσικὴν παρεὶς πονεῖν. 
ὡς εὐτυχὴς ὧν καὶ κακῶς πράξων ποτέ. 
πρῶτον μέν. ἐξ ὧν πάντα γίγνεται βροτοῖς. 
εὔογκος εἶναι γαστρὶ μὴ πληρουμένῃ 
στέργειν ϑ᾽ ὑδρηροῖς ὥστε ϑὴρ ἀεὶ ποτοῖς, 
χειμῶνί τ᾿ ἀσχεῖν σῶμα ϑερμά 8’ ἡλίου 
τοξεύματ᾽ αἰνεῖν μὴ σκιατροφούμενος. 

ὧὼτ 

4θ 
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νῦν δ᾽ οὐκ ἐϑισϑεὶς τοῦτ᾽ ἐπίσταμαι μὲν οὔ, 

φέρειν δ᾽ ἀνάγκη" τὸν γὰρ Ὀρφέα λαβὼν 10 
ἅπαν τὲ Μουσῶν ἐννεάφϑογγον μέλος. 

οὐκ ἂν ἄλος γαστέρ᾽, ἀλλὰ δεῖ βίου. 
510}. ΕἾοτ. 97, 17: “ ἐγὼ γὰρ ---- δεῖ βίου᾽. Ῥγαθοθαῖ ἔσαν. ἔν. 287, 

ὁπ] ππιηὸ Ἰοοατη ἀἀϊαηρι ΑΜΨΙμ4. ν5. 1 εἶχέ μ' ΒΜ. νβ. 2 παρεισ- 
πονεῖν] παρεὶς πονεῖν Ὁ) πἰ ἩΘδΙ]ῖι8. 5. ὃ εὐτυχήσων ΠΡνὶ, εὐτυ- 
χὴς ὧν ϑοπηοιάονίη. νβ. 6 στέργειν τ᾽ ὑδρηροῖς ἀεὶ ὥστε γίπδοΡ. 
γ5. 7 ϑέρμα Μ. ν5. 8 σκιατραφούμενος] σκιατροφούμενος Α, σκιὰ τρο- 
φούμενος Μ΄. ν5. 9 μὲν οὖν Νίπ4ο}., μενοῦν Μ΄. 

402 

τὰ μεγάλα δῶρα τῆς τύχης ἔχει φόβον 
καὶ τὸ πάνυ λαμπρὸν οὐκ ἀκίνδυνον κυρεῖ. 
οὐδ᾽ ἀσφαλὲς πᾶν ὕψος ἐν ϑνητῷ γένει. 
ὅπερ διέστρεψ᾽ ἢ χρόνος τις ἢ φϑόνος, 
ἐπὰν ἐπ᾽ ἄκρον τις τοῦ καλῶς πρόσσειν. δράμῃ. 
ἡ δὲ μεσότης ἐν πᾶσιν ἀσφαλεστέρα, 
τὸ μήτε λίαν ἐν ταπεινῷ τὴς τύχης 
μέρει φέρεσϑαι μήτ᾽ ἐν ὑψηλῷ πάλιν. 
κἂν γὰρ πέσῃ τις ἐξ ἐλάσσονος μέτρου, 
εὐπερικάλυπτον ἔσχε τὴν δυσπραξίαν" 10 
ὄγκου δὲ μεγάλου πτῶμα γίγνεται μέγα. 
πρὸς γὰρ τὸ λαμπρὸν ὁ φϑόνος βιβάξεται. 
σφάλλει δ᾽ ἐκείνους οὗς ἂν ὑψώσῃ τύχη. 

Κ.ἴ0}. ΕἼοι. 106, 51: τραγικὸν ἐπεισόδιον. “τὰ μεγάλα --- ὑψώσῃ 
τύχη᾽. ν5. 4 ὃ περιἐστρεψεν ΑΜ, ὃ περιέτρεψεν 8]., ὅπερ διέστρεψ᾽ 
ΒΟΥ 1051. γ5. ὅ ὅταν ἐπ᾽ ἄκρον ΒΟ ρβουῖπα, 1Ὀ1Ὰ Θὰ πράττειν ΠΡυῚ. νοῦ 
τῷ οα., τὸ ΑὙΤμα. 55. τῆς] τῷ οἷ. ΜοϊμοἸκῖπ5. ν5.9 καν] καὶ Μ. ππὸχ 
ἐλάττονος 10 Υ]. νβ. 10 εὐπραξίαν Α. ν5. 12 βιάξεται νυῖρο, βιβάξεται 
ΒΟΥ ρ51. νβ8. 18 τύχη] ψυχή ΑΜ. 

409 

τι 

σὺ δ᾽ ὦ τεκοῦσα, 
μὴ τὴν σὴν λιβάσι κατάσπενδε παφηίδα. 

ΤΟΙ]ο5 ἴῃ. ΚΓ. ΕἼΟΥ. 108, 88: καὶ ταύτην μὲν ἐπαινοῦσιν ἐντελλο- 
μένην “σὺ ὃ --α παρηίδα᾽, τὴν δὲ κατακολουϑοῦσαν. ὠμήν φησιν ἡ 
δόξα. ΡΙῸ ταύτην νιἊο. δὴ 4ὔγην Ιορομάμπιῃ 5ἰ1. σὺ δ᾽ ὦ τεκοῦσα, 
μή τι σὴν | λιβάσι κατάσπενδ᾽ -- -- παρηΐδα οἱ, Μοϊμοκπβ. 

404 

γέροντι δ᾽ οὐχ οἷόν τε μηκύνειν χρόνον. 
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510}. ΕἾοΥ. 116, 2: “γέροντι --- χρόνον". ΜοΥδιι5 γα]ρὸ ἱπηρἽ ἔτν 
οαπι Τάπιν, ἔν, 638, : 

400 

μακρὸς γὸὼρ αἰὼν συμφορὰς πολλὰς ἔχει. 
το. ΒΊον, 116,3: “μακρὸς --- ἔχει". ΟἿ, ἀπιποί. ἴῃ Ελπν, {τ. 638. 

γουδιιβ ΤΘοιννΙ ἴῃ Μίοῃη. τη0ῃ. 801. ΚΑ ΠΠΜΠΠ]Π]πλτπὴ θὲ ἔλαν, ἔν, 579, ὃ: 
μακρὸς γὰρ αἰὼν μυρίους τίκτει πόνους. ῬΆΙ]ομι. Οὐ. 4 Ρ. 85: ἀεὶ τὸ 
πλουτεῖν συμφορὰς πολλὰς ἔχει. 

400 

πολύς τοι μόχϑος ἐν μακρῷ χρόνῳ. 
ϑ.0}. ΕἾον. 116, 44: Φαβωρίνου ἐκ τῶν χγ. “πολύς -- γρόνῳ᾽. 

Τιϑυπα φαβ᾽ ργυδοθοὶ γίμάο}. 

407 
ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς γῆρας εὐπροσήγορον. 

δέου. ΕἾἼοΥ, 117,1: ᾿ἐσϑλοῦ ---- εὐπροσήγορον ". 

408 

εἰς Φᾶσιν. ἔνϑα ναυσὶν ἔσχατος δρόμος. 

θαυ. ΧΙ γ. 497: τό τὲ παροιμιακῶς λεχϑέν “ εἰς Φᾶσιν --- δρό- 
μος- οὕτω δεῖ δέξασϑαι οὐχ ὡς τὸν ποταμὸν. λέγοντος τοῦ ποιήσαντος 
τὸ ἰαμβεῖον οὐδὲ δὴ ὡς τὴν ὁμώνυμον αὐτῷ πόλιν χειμένην ἐπὶ τῷ 
ποταμῷ. ἀλλ᾽ ὡς τὴν Κολχίδα. ὙοΙδαιη τ ΡΘΕ Ἐπιϑ. ἴῃ Τϊοηγϑ. 
ον. 687. 

409 

χωρὶς τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρίσματα. 
δίσαρ. ΧἼΤ Ρ. 572: ὥσϑ'᾽. ὅπερ ἔφην. ἔργον διορίσαι ἡ χωρὶς --Ξ- 

ὁρίσματα᾽". Οὐ Ἐιπρὲ. Π. ν. 864, 48: ὅϑεν ἴσως καὶ παροιμία ἡ περὶ 
τοῦ δύσγνωστα τὰ Μυσῶν καὶ ἀρυγῶν εἶναι ὅρια. ογδαπι ργονουθῖδ- 
Ἰοῖὴ ἔαϊββο ἀοοθηΐ ΟὙτ1]]. ὁ. [πὰ]. ΠῚ Ρ. 67 Α ατορου. Ουρι. ὃ, 99 (ςοά. 
Μοϑβ4.8ὅ,16) Μίδοαν. 8, 88 Εὐπβί. Ποην 5. ΡΒ. 809 ὅ'6Π0]. Τπιοίΐδη. Ρ. 331, πιῖ- 
τὰν ατορ, Νὰ. νο]. 2 Ρ. 30 Β οἱ Ρ. 3491), τΐϑυῃη ἴῃ ΘΟ 8]Π1Δη 411 ΒΊ1Ό]. Ῥαίν. 
ν0].6 Ρ. 4384 Β, οἱ Ῥμοίϊιβ Εἰρ1βι. 943. Εἰοάθτῃ γϑβριοϊαπέ ΡΙαέ. Μου. Ρ. 
1259 Ο Ἰλαιηάβοῖτδ ἴῃ ῬΠοί. Β10]. Ρ. δ4δ ἃ 27 (ϑυ14. ν. χωρίς) ΤΊΘ6ο- 
ἄοντιβ Ῥτοαν. ἴῃ Δοιίοο8 οἱ αὶ». 1 Ῥ. 652 ΝῪὟῊΙ, 2. Ρ. 88. Οὐ ΘροΥ 5 
Ναχζ. δῖπο οἔβηχὶς χωρὶς τὰ Μήδων καὶ Δυδῶν ὁρίσματα (υο!. 9 Ῥ. 
309 ΑἹ οἱ χωρὶς τὰ Μερρᾶς καὶ Σιλωὰμ δεύματα (Οτορ. ΝΖ. ἴῃ 6΄4]- 
ΙΔ} 411 Β10], Ῥαίσαμι νο]. 6 Ρ. 484 Β, οἵ. Αρρομά. Ῥυον. ὅ, 85 ίδοδγ. 
8, 84). ΑΘβοΠγ ]θτι πὴ 6586 ὙΘΥΒΊΙΠ ΒΒ 1 Θδίπ5. οδί Ἡθυτηδη μτι5 ἴῃ ΚΌΡΗ. 
064. 6. 808, οἵ. απαδο ΑἸΧὶ ἴῃ Αθβοῖι. ἔν, 3266. Μοϊποκίαβ ῬΆΠΟ]. 8 
Ρ. 321 ἱπρϑῃΐοβθο οομπίθοιϊς οχ πος ἴοθοὺ ἀουϊγαίδιη 6556 δ] οββᾶσῃ. ΗΘο- 
ΒΥΟΒΙ 1 Ρ. 870: γωνορίσματα [γνωρίσματα] " τοποϑεσίαι. Τ)6 οΥἱρίπο 
ῬΙΟΥ ΟΣ Πᾶθο ματα ὅ9801. Οατορ. Ναζ. ἴῃ δία]. οοαά. ΟἸα. 
1 Ρ. 87: Ἕλληνες ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀναπλέοντες ἐπλανήϑησαν καὶ Φρου- 



120 ΑΠΕΞΡΟΤᾺ 

γίαν καταλιπόντες τῇ Μυσίᾳ οὐδῷ ριον τὰ Τήλεφος δὲ ὃ τοῦ Ἥρα- 

πλέους παῖς τούτους διώκων. ἔλεγεν “ κεχώρισται τῶν Φρυγῶν καὶ τῶν 
Μυσῶν τὰ δρια᾽". τοῦτον ἐν συστάδι (συστάδη οοα.} μάχῃ τιτρώσχου- 
σιν ᾿Δχιλλεὺς καὶ Αἴας: ἀλγοῦντα δὲ δεινῶς Ἡρακλέους υἱὸν αὐτὸν 
εἶναι μαϑόντες καὶ μεταμεληϑέντες οὗ τῶν Ἑλλήνων βασιλεῖς ἐπισκέ- 
πτονται καὶ λόγοις παραχαλοῦσιν ἰατροὺς οἰκείους (ἰατροῖς οἰκείοις οο04.) 
ὡς ἐνὸν ἐπιμελούμενοι. τοῦ δὲ χρηματισϑέντος μὴ δωσϑῆναι τοῦ ̓ 4χιλ- 
λέως ἄνευ. πρὸς αὐτὸν ἀφικόμενος ϑεραπεύεται. Οδίογιπι πόρρω (Ρτὸ 
χωρὶς) Ἐπιδῦ. ἴῃ Πίοη. Ῥ. τὰ Φρυγῶν καὶ “Μυσῶν Οτορ. Ογρν. 

470 

ὀπισϑόπους δίκη 
Θαϊάαθ: ὀπισϑόπους δίκη" ἡ μεϑ᾽ ἡμέραν ἀκολουϑοῦσα τοῖς ἀδική- 

μασιν. Τ)1ΟΘη 4 ροπτι5. ἰγαροΘ δτῃ ΒΡ ].. Οὐ ΡΟΣ] Ναζ. γ0]. 1 Ρ. 
802 0): οὐδ᾽ ὀπισϑόπους ἡ δίκη. τοῦτο δὴ (α4. τὸ) ποιητικόν. 

4Τ1| 

αὔρα. ϑεῶν ὄχημα τιμιώτατον 
Ταϊδῃ, ὍταΙ, δή (51. 0.8: Ὁ. 10: Ζέφυρος αὐτὸν (δο. Ὑάκινϑον) 

ἐνίκησε, καὶ τοῦ τραγῳδοποιοῦ λέγοντος " αὔρα --- τιμιώτατον ὑπὸ 
βραχείας αὔρας νικηϑεὶς ἀπώλεσε τὸν ἐρώμενον. 

472 

πᾶν τοι σοφὸς νοῦς ἐξ ἀμηχάνων ἄγει 
καὶ πάντα κηλεῖ. κἂν ἀπώμοτός τις ῇ. 

ΤΠ οτηἰϑί. Οὐαί. ΧΙ ΥΙ ρ. 207 54. 10] Ροθίασαπε [οβυππομΐα ργοξοσνί, 
{αΠΠνιι5 ΒΒ 1 θη ΙΆτη Ῥ] ΣΙ Π] ΡΟ556 ἀϑμιοπβίγοί: “μήτει τοι δρυτόμος 
μέγ ἀμείνων ἠὲ βίηφι’ (1. Ψ, 815) καὶ ᾿ πάντα ὁ σοφὸς --- ἡ". ν8. 1 
πάντα ὃ Ἰιρνὶ, πᾶν τοῖ βουϊρβὶ. 

419 
ὅρκων ἐρῶσιν οὐδὲν εὐχερέστερον. 

ῬΠΘΟΡΗΥΙ. Γ΄ Πη0ο. Ἐρ. 85 Ρ.51: σὺ δέ μοι παρήνεις πολλά: ὅρκοις 
μὴ πείϑου. Γαλάτεια" ὅρκων τοῖς ἐρῶσιν οὐδέν ἐστιν εὐχερέστερον. Τὴ 
[15 ἴαίεεδ᾽ νι οῦπν ἰατηθτι5. διρτὰ βουρίαβ. ῬΥΙΟΥδ ψαοαὰο γοῦρα 
Ροοίοα βαηΐ, 1ά υοά Ἀρρδγοῖ ὁ ὁοα]οῖ5. βου ύπνα: ὅρκοις πείϑου- 
σαν μὴ πιστεύει γαλάτειαν. βοιηο 0. ὀον μι. ΠΟῊ [νὰ 60. πδο 
1θ]ἄρυῃ Ἰοραμίαν Τρ 80, 67 Ρ. 72: ἀβαρές τι γὰρ χρῆμα ὃ ὅρκος εἶναι 
δοκεῖ, καὶ παντὸς ἄχϑους ἐστὶ δυσφορώτερον . ογία556 οἱ ρθἃ Ροοίδο 
ψοῦΡα τοίου ηΐ. 

474 

κλύδωνα σαυτῷ προσφέρεις αὐϑαίρετον. 
ἘΒΘΟΡΆΥΙ. ὅπη. Ἐρίϑ. 57 Ρ. 66: εἰ δὲ οὐκ ἐρᾷς. τί δακρύεις καὶ 

στένεις καὶ ᾿ κλύδωνα ---- αὐθαίρετον ; ιΔοίαν ἐγαρῖοὶ ροοίδο ν Υβιι5 
6886, 
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4Τῦ 

Τεῦκρος δὲ τύξου χρώμενος φειδωλία 
ὑπὲρ τάφρου πηδώντας ἔστησεν Φρύγας. 

ΤΎΥΡΙΝ. περὶ τρόπων Τὐ ποις. νο]. 8. 798 46 πηοία]οροῖ: ἡ Τεῦκρος 
-- Φρύγας" εἴρηται γὰρ φειδωλίᾳ ἀντὶ τοῦ ἀκριβείᾳ. ΤΠ ΠΠ ΘΥ 
ατορ. ον, ἘΠ ίς. νο]. 8. Ρ. 767 οὐ Μοόβοῖορ. Οριβο. Ρ. 76. ν5. 1 
αἴονί ΟΠ οοτο. Ἰλποει. νῸ]. 8 Ρ. 808. νβ. 3 ἔστησε 1101]. ΞΡ ΟΟ] 5 
'ΓΘιοσο ΠῸ5. ὙΘΥΒῈ5 ῬΑΥ ῬΥΟΡ ΑΙ] ΟῚ νἱπ το αί Β]ομΠ 6] 415. 

410 

οἶνός μ᾽ ἔπεισε δαιμόνων ὑπέρτατος. 
ΤΎΎΡΙ. περὶ τρόπων ἈΠοτΙ. νΟ]. 8Ρ. 789 ἄθ τηθίοατηϊᾶ.: ἀπὸ τοῦ 

εὑρήματος τὸν εὑρόντα. οἷον “οἶνός μ᾽ --- ὑπέρτατος". ΒΔ ΠΟΥ Οϑογρ. 
ΟΠοοροῦ. ἈΠοίί. νοὶ]. 8 Ρ. 812 Οσοοπάγιτβ 10. Ὁ. 786 ΜΙ ΌβοΠορ. Οριιβο. 
Ρ- 77. Ἰναὔϊπο ΘΧρυθβϑὶξ ροθία 1651] Ρ. 168 (ΒΊΡΡοοΚ. Οὐμη. 1,ἱ. γ. 
106) : με» διαϑῖὶ αγοῖηιο υἱηιίηι., αἰδιι5 χα ηιι0 65: πιαωϊηλιδ, 

411 

παρ᾽ οὐδενὸς γὰρ οὐδὲν ἡφμηνεύμεϑα. 
Ἱποίζ. Εχορ.. 1]. Ρ. 89 54.: ἡμεῖς αὐτομαϑεῖς τινὲς καὶ ϑυμόσοφοι 

καὶ μὴ μέγα κομπάζοντες εἰδέναι τι ἐκ φιλοσοφίας καὶ φυσικῆς" “ παρ᾽ 
οὐδενὸς --- ἡρμηνεύμεϑα᾽. 10. Ῥ. 128, 17: καίτοιγε μηδὲν περὶ μηδε- 
νὸς. «νευμένω (.. μηδὲν παρὰ ἘΚΈΔΕ ἡρμηνευμένῳ) ἢ ϑυμοσόφως 
καὶ πὐπιωνθιςς ἐξ ἀναγνώσεως βιβλίων πάντων μαϑόντι μοι. 

478 

τοῖς καιρίοις γὰρ δεῖ λέγειν τὰ καίρια. 
Τοῖς. Εἶχορ. 1Π|. Ρ. 146, 22: [ἀἸκαιρον γὰρ ἄλλως καὶ περιττὸν 

τῶν [ἀ]κροατῶν καταβαρύνειν τὰς [ψυχὰς] ἐν ταῖς προοιμιώδεσι. καὶ 
ὥσπερ [ἐϊξαγωνίοις τῶν υποϑέσεων" τοῖς καιρίοις γὰρ δεῖ λέγειν τὰ. 
ἴῃ πο καέρια βιρρίον Βδομιπαπηῖϑ. Ὑ146 απο Αἰχὶ ἴῃ ΑΘΒΘΕΥΙΙ 
ἔν, 304. 

4719 

ὅστις καϑ' ἑτέρου δόλια εὐιμβκνμᾳ υϑὰι 
αὐτὸς καϑ᾽ αὑτοῦ 

για ΑΘΒΟΡ] οά, ὙΥ δρβίϑυτη. }.9, 5: καὶ ἐμελεῦε μὲν αὐτοὺς γυμνω.- 
ϑέντας τύπτεσϑαι καὶ 'πομπεύεσϑαι λέγων “ὅστις -- μηχανεύεται᾽ 
αὐτὸς καϑ' ἑαυτοῦ τοῦτο πανϑάνει. ν5. 3 αὐτὸς χαϑ᾽ αὑτοῦ τοῦτο. 
δρῶν οὐ μανϑάνει φγοροβυῖ Κ'ομ ποι ἀουγίπιιβ, 41 γν5. 1 μηχανορρα- 
φεῖ ΡῬγδθύι]ουϊς. 1)6 βϑηΐθηίία οἵ. Ἐπ ἈΙΡΌΘΟΙ. ΤΎαρ, Ὁ. 51: 
φιιῖ αἰ!ογῖὶ δαϊίηι ραγαΐί, διηι 56 17.686 ορογίεί δἰδὲ ραγαίιηι ρμοδίθηι κί »αγί- 
εἴροέ ραγθηι. 

480 
ἐξ ΄ ἅπαντα ϑάλλει καὶ πάλιν μαραίνεται. 
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΄ ᾿ ’ ΄’, 

γῆ Αθβορ. Ρ. 47,28: πάντα γὰρ ϑαλλει καὶ παλιν μαραίνεται 
ΒΟΥ ρδὶ ἅπαντα ϑάλλει. ὙΥ̓͂ οδλουιπδηηι5 ϑάλλει δὲ πάντα τηλ]αϊί. 

481 
ἄστυλος οἶκος 

Χοπδροθι5. (Οθπι. ὃ Ρ. 614) ἴπ ΑἸ. ΠΕ ῥ. 68 ΤΕ: ἄστυτος οἶκος, 
κοῦτε ([. κοῦτι) βυσαύχην ϑεᾶς Δηοῦς σύνοικος --- δυνατός ἐστ᾽ ἐπαρ- 
κέσαι. γουθᾶ ἄστυτος οἶκος ἀθίογία. θθθ6. 6 ἐγαρίοὶ ροθίδθ ἀϊοίϊομθ 
ἄστυλος οἶκος γΘΥΙΊβΒ πη6 πιάϊοαῦ ΜΟΙ ΘΚῖα5 Θοτηράγδμβ ΠιΘομἰάδο 'Πἃ- 
γθηζπὶ νουθᾶ κακὸς δ᾽ ἄστυλος ἰδέσϑαι οἶκος. Απΐι, ῬΑ]. 7, 648. 

482 
Ω’ γε ἘΝ »»Ἤ 

απαντὰ τοῖς σοφοῖσιν εὔκολα. 

Ζθῃον. 3, 9: “ἅπαντα ---- εὔκολα - ἐπὶ τῶν διὰ φρονήσεως καὶ 
δε περιγινομένων. ΟἿ, ΤΙορΘμΐδητι 1, 97 ατορ. ΟΥργ. 1, 
66 (οοά. Μοβα. 1, 68) Μδοδν. 3, 39. 

489 
εἰς ἀσϑενοῦντας ἀσϑενῶν ἐλήλυϑας. 

ΖθμοΡ. ὃ, ὅ6 οὐ δα]. : " εἰς --- ἐλήλυϑα᾽. ἐπὶ τῶν ὅμοια καὶ παρα- 
πλήσια πασχόντων. δΏΠΠον ατορ. Ογρε. 2, 88. (οοά. Μυβᾳ. 8ὃ᾽, 6). 
ἀσϑενῶν ἐλήλυϑα ἄοπον. οἱ Βαϊ: , ἀσϑενῶς ἐλήλυϑας ατορ. Ογρε. 
ψούβη οχ ἔλπιν. Ῥ]Π]οοί. τορούϊαιη βαβρίοου, οἵ, Τίοη. ΟΡ Υ5. 59, 
11 βιρτα Ρ. 484 Δ] ὔπμπ. 

484 
Κουρήτων στόμα 

Ζθη0}". 4, 61] οἱ δα. : Κουρήτων στόμα" ἐδόκουν γὰρ εἶναι οὗτοι 
μάντεις, οἷον ϑεσπιῳωδὸν στόμα. ΟἿ, ΗΠ Ργοῖ. 3 Ρ. 382 οὐ Τ]ορο- 
ηἶδη. 5, 60. 

480 
φόνου πτερὸν 

6 π0}, 6..81: φόνου πτερόν" τὸν διὰ τῶν ὀιστῶν. πτερύεντα ἢ 
ταχύν. βέ τιον δὲ ἀκούειν περιφραστικῶς τὸν φόνον. Θ1π]ΠἸον ΤΠ 1ο- 
Βοπίδηια Ὑ1πη. 3, 86 ῬΊιοῦ. μοχ. Ῥ. 608, 1 δυάδ. ΟΥ̓ Ῥγον. δρ- 
Ρομα, 5, 18: φόνου πτερὸν. καὶ ϑανάτου πτερόν" ὀιστός. 

ἃ 480 
ἄγανον 

Αποοά, ΒοΚΚ, ν. 886, 10: ἄγανον" τὸ κατεαγός" ἡ πρώτη, ὀξεῖα. 
καὶ τοῦτο τραγικώτερον τὸ ὄνομα. τιϑῦ, ΤΠ. Ρ»». 300, 3: ἔστι καὶ ἄγανον 
προπαροξυτόνως καὶ δηλοῖ τὸ κατεαγός. τραγικώτερον δέ, φησί. τὸ 
ὄνομα. 

ὶ 457 
ἀγένειος 

ῬΟΙΠχ 2, 88: γένειον --- ἀφ᾽ οὗ καὶ ὁ ἀγένειος. εἶ μὴ τραγικώ- 
τερον. 
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ΔῈΝ 
ἀμφίκαυτις 

ΞΟΠ], Αὐ, Ινᾳ. 1386: εὗστρα ἡ ὡρίμ ἢ (ὁρεινὴ Δηὲΐο ΑἸΠΡΟν Πα1) 
κρεϑ. εἴρηται δὲ καὶ ἀμφίκαυτις παρὰ κωμικοῖς καὶ τραγικοῖς ἀπὸ 
τοῦ περικεκαῦσϑαι. ΩΝ Μ. Ρ. 90, 32: ἀμφίκαυστις ἣ ὡρίμη (ὀρεινὴ 
110 }1}) κριϑή. ἣν ἡμεῖς εὔστραν καλοῦμεν. καὶ οὕτω μὲν οἵ τραγικοί, οἵ 
δὲ κωμικοὶ τὸ αἰδοῖον ἀμφίκαυτις ἀπὸ τοῦ περικεκαῦσϑαι. 

ἣ 48 
ἀνδεργμα 

Ἠ ΒσοΙι. Ι Ρ. 8349: ἄνδεργμα᾽ ὃ ἐπὶ τῆς τραγικῆς σκηνηὴς παραγό- 
μένος “παράκοτος (παράκοπος απ Θἐιι5). 10. Ρ. 318 54.: ἀναδείγματα 
-- καὶ τὰ ἐν ταῖς τραγικαῖς σκηναῖς εἴδωλα δεικνύμενα. 

490 
ἀνώπια 

ῬοΠ]αχ 3, δ8: παρὰ δὲ τοῖς τραγῳδοῖς προνώπια τὰ πρὸ τῶν ϑυρῶν 
καὶ ἀνώπια τὰ ἄνω. 

491 
βαϑμοί 

ἩβυοΙ. 1 Ρ. 674: βαϑμοί᾽ ἴχνη. Ὁ πὰ καὶ “δίφροι παρὰ τραγι- 
χοῖς. Οὗ, Αποϑοά, ΒοΚΚ. ρ. 2394, 8, αὶ Ἰορίταν καὶ οὗ παρὰ τοῖς στρα- 
τηγοῖς δίφροι. 

492 
ἐριούνης 

ΒΡ. 1. 7᾽ 35: ἐριούνης δὲ ὁ ἐρευνητιπός --- οἵ δὲ “τραγικοὶ τὸν 
καταχϑόνιον. Βυαρίοαραν ἢ ἴῃ Αθβοῖν. ΟΠοθρ. 194 ργὸ ὁ Ἔ Ἑρμῆ χϑόνιε 
Ἰοροπάσπι, ἐριούνι᾽ “Ερμῆ χϑόνιε. οὗ, Αὐ. δα. 1144: οὐ δῆτ᾽ ἐκεῖνον. 
ἀλλὰ τὸν ἐριούνιον Ἑρμῆν χϑόνιον προσεῖπε. 

" 4908 
Πρυλλος 

Ἐπδί. ἢ. Ρ. 089, 18: ὅτι δὲ ὁ δηλωϑεὶς Ἡρακλῆς χαὶ Ἡρακλείδης 
ἐχαλεῖτο --- ἔτι δὲ καὶ Ἥρυλλος ἐν τοῖς σατυρικοῖς ; δηλοῦσιν οὗ κατὰ 

στοιχεῖον τὰ δητορικὰ ἐχϑέμενοι. παρ᾽ οἷς δῆλον καὶ ὡς ὑποκεκόρι- 
σται ὃ Ἥρυλλος ἐχ τοῦ Ἡρακλῆς. ἬρΒγοΙι. 1 Ρ. 1668: Ἥρυλλον. ὑπο- 

κοριστικῶς τὸν Ἡρακλέα. ΟἿ έστα, ΝΜ. γ". 142, 858 Ῥ. 457, 26. 

494 
καϑηγητής 

ῬΟΙΠχ 8, 95: παρὰ δὲ Κέβητι καὶ καϑηγητής. ὥσπερ καὶ παρὰ 

τοῖς τραγῳδοῖς. 
, 49 

μαγείαν 

Ῥμοῦ. 1,6χ. Ρ. 340, 18: μάγους" τοὺς μαγγανεύοντας. καὶ μαγείαν 

οὗ τραγικοὶ λέγουσι. 
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490 
μαίμακον 

ΡΙού. μ6Χ. Ρ. 241, 14: μαίμακον - τὸ χαλεπὸν καὶ δύσμαχον. τρα- 
γικὴ ἡ λέξις. 

497 
οἰκοδέγμων 

ἘΠ Ἐπ ΟΙ: ὁ μὲν οὖν συνιστὰς τὸ συμπόσιον ἑστιάτωρ --- ὃ γὰρ 
οἰκοδέγμων τραγικόν. 

498 
πέλλη 

ῬΟΙΙαχ 10, 78 : ἰστέον δὲ ὅτι τὴν λεκάνην πέλλιν οἵ τραγῳδοὶ κα- 

λοῦσιν. γί δίων πέλλην 5οΥ ΘΠ ΠῚ 6556. 

499 
στολοχρατές 

Ηόβυ οι. 2. Ρ. 1278: στολοχρατές: τὸ τῆς Ἰοῦς μέτωπον, διὰ τὰ 
κέρατα. 

900 
ταλαπείριος 

Ῥοί. Τιοχ. ρΡ. 567, 16: ταλαπείριον “ οἵ τραγικοὶ τὸν ταλαίπωρον 
λέγουσιν. Ἐϊα οι ἤδρο Εύγηι. Μ. ρΡ. 744, 50. Νυχα πᾶθὸ νϑυὺϑ ἀϊοία 
δηύ ἀπθιῖο; ἔδο!]π5 ταλαιπαϑές (ῬΠοί. Τι6χΧ. Ρ. 567, 14) ἰτᾶρ]ουτη 
οὐ θα! ἀουΐπη.. 

901 
ὑπέρτερος 

590]. Β Π. 4, 186: ,γενξῇ μὲν ὑπέρτερος]" οὐ λέγει ὅτι τῇ γεννή- 
σει σοῦ ἐστὶν ὑπερέχων, ἵν᾽ ῃ πρεσβύτερος. ὥς τινες τῶν τραγικῶν 
ἤκουσαν" πῶς γὰρ ἂν ἐπήγαγε " πρεσβύτερος δὲ σὺ ἐσσί": 

902 
χορταιοβάμων 

ἨρρυοΙ. 3. Ρ. 1562: χορταιοβάμων. χορταῖον τὸ ἔνδυμα τοῦ Σει- 
ληνοῦ. 

909 
ψυχορροφεῖν 

ΡΙνΡγη. ΒΟΚΚ. Ῥ. 78, 25: “Ψυχορροφεῖν" ἐπὶ τοῦ (τὸ ου4.) τὴν ψυχὴν 
ἐκροφεῖν διὰ κακῶν παρουσίαν ἡ τραγῳδία. 
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Ι ἡ ἤν} {τ} ΌΏΣΑΙΗ ἥν, ΝΕ Τ . ἐς τ Ή}8: Ἵ. ἯΝΝ 

ἘΝ ΔΉ τ ὑπων τι: 

πὰ τ ΘΝ οὐλαι ϑαρῆνε! παρναξτα 

; Ἶ εἶ. Δ  οὐτόλ» Γ ; Ρ 

ἷ ὙΌΣ ὲ ὐὐρ 
ὅν ὅλ τὰν νι} 
οἱ δὲ » ἐᾷ 1! τω ἢ ϑ.. ἘΟΡῸΝ ἣν ᾧ ἡ ΣΣ .}} ἧς ἜΑ Βυλϑ αν 

ΓΩ, ἸΟΛΌΟΣ γος ἐξ, Ὁ οὖ Ὕ: τ τεδῖλ! ἵ ΦΌΔΕΑΣ ἐτ Φ ἂν Ἂν 

τ δ Σ ΕΝ ἤ ἘΠ 

ὐβα τα Ὗ ΡΝ ὑξ: δαὶ. «{- ἤ «: ᾿: ΥΒΣ 

3 ὅς ὦ  ἿΣ οὐ μ0Ὲ δι τς ᾿ "ἢ 

{{ κοῦ ὝΝ Τὴ 1 ) Ὡραδαθα Ὁ} ἀγαχν ὐ)» ἀΟ τ 

ἴῳ δα; ᾳ ΩΝ ΨΕΥΝΝ Ὁ γι ἀμ 

᾿ μὐξαδη πον πο ἃ 
{ν" γὶ ΡΣ Φυν τα οἰκσίπον 

ἷ ῳ ΟΡ τ 

δ δ ο΄ σι ἴ τ εν αχν τ ἢ ἐἀεζον ἐπ 

τον αὐ κὠβαύνρεν. νακονήμας: ον ραν μαθμν "Ἢ 
κὰν ἂν ἜΝ ,δ: ἀχημλδοήμνηρ  τοῖνς πῶς ἐνηθει σον ΜΝ τ ομᾷῃ ἃς ἀμει ὐν χ, » ὐμδῶν ΜΠ ΈΜΜΕΝ ΝΟΣ “ὦ: οὐ 

ὑπ ! 
»- ππθδις ψρρρεφολννκς,. ἀν ἀρ Υθετὰ λδι δε 

φῥηρὺ ὦ αὐ Οἷς, ὃ ὑπυντοῦῖνν., . δἰνδ. τα θα βυε ΑΝ 

αὶ. ἌΣ ἀφυθθονθ 9 ποτα οι, ι εν ο 

( [ὁ ἡ ἐπ ἃ " Ἵ υῇ ᾿»":} ῥῶ Ἤδισν, 

᾿ ; γΞὸ ἴῃ ἡ ΟΝ ΝΣ ὗ ἐγ ονε. ὁ 

ὍΣ ς τλὶ θρνν ἵ δ8 (ἦν λυ  γῖς τιο!νθῦν ἡρλί 

ΠΡ το ῃ ἊΨ. ἡκἢ ἜΡΟΝ ὑυκε ΡΝ ΩΣ 

ὰ 0 ῳ “Ὁ τον εὐ δοςι ὃ ΚΥ-. 

εἰ. βοᾷ πον οῦσω, ἧ ον ὯΝ 

. αν ΕΝ" ὑυ ον" 

ΤΆ ὔδοχδοῖ ΔΉ ον 
90... ἃ ὦ, “ΩΣ δ ἀν μα ἐμ 
δὲν ὡς ὅν ἀμ ποίᾷ. τρδκοδυπο 

ἀρϑτὸ ΤΩΣ ἢ πδο Ἰοῦα' ται τυ 
σϑὰν δ νας ΝᾺ δ ίω κε 
ἈΥΜΝῚ 

ὅν ",. ᾧλ9! ᾿ 

Τρλδὴ, 



ΙΝΌᾺΧ ΡΟΕΤΑΒΥΝ 

᾿γάϑων μ. 593 
«Αἰαντίδης ( 4ἰαντιάδης ) Υἱϊ. 1γ- 

ΟΟρΠ. οἀ. νγ βίονηι. "ἡ. 1:5. ὃ 
ΦΌΒΟΙ. Πρ αθβί. Ρ. 180 

Μ. Αἰμίλιος σατυρογράφος Οον. 
[η50}. 1580. 18 

Αἰσχύλος ὃ ̓Αϑηναῖος Ρ.1 
«Αἰσχύλος ὁ ̓ἡλεξανδρεύς Ρ- 63: 
᾿Δκέστωρ ὃ Σάκας Οταϊίπιι5 Οοπι. 3 

Ρ- 68 Επρο!]15 Αἰμ. ΥἹ ρΡ. 337ΑᾺ 
ΑΥο Αν. 81 Ὑ 65ρ. 1291 οὐπὶ 56}}0]. 
ΡΙοῦ. ΠΧ. ν. 496. 18 διυϊά. ν. 
Σάκας 

᾿Αλέξανδρος ὃ ὃ Αἰτωλός ρΡ. 688 
᾿Δλκαῖος ὃ “4ϑηναῖος δα 14. 
᾿Δλκιμένης ὃ Μεγαρεύς ϑυϊά. οἵ. 

Μοΐποι.. Ηἶ5:. οὐἱξ. ρ. 21 
᾿Δμινίας ὃ Θηβαῖος. ποιητὴς σατύ- 

ρῶν Τιῖα!. Οτομοιι. ΟὐονΡ. [η80Γ. 
1584. 25 

[Αἰπρ ἴᾶηῖι5. 500]. α΄. ΑΥγαΐ. Ρ. 78 
οἵ. Μοίποικ. ΗΪβι. οὐ. Ρ. 404] 

᾿Αντιφάνης ὁ Καρύστιος ϑυϊά. 
“Ἀντιφῶν Ρ- 61 
᾿Απολλόδωρος ὁ Ταρσεύς ϑαϊά. 
᾿Απολλωνίδης Ρ- 6:1 
Ἴάρατος δΑ, ΠΥ ΘΟΡ ν᾽. οἄ. ὙΥ δβίθνμηι. 

Ρ. 122. 

ΤΠ Σωκδ ὁ Τεγεάτης ρΡ. 564 
᾿ἀπολλώνιος Υἱῖ. Τγοορμιν. δά. ὙΥ̓ 6- 

βίβνπι. Ρ. 148. 6 

᾿“Δριστίας Ρ. 562 
᾿Δρίστιππος ῖορ. 1,.. 3. 104 
᾿Αρίστων Ὀϊΐοσ. 1,. 7. 16 
[{4ρέων Τπεῖλ. ἴῃ ΠΥ ΘΟΡ . Ρ. 356] 
“Αρταουάσδης ΡΙυ!. Ν. ΟΥα58. ο. 88 
᾿Αρτέμων ὃ ᾿4ϑηναῖος Τί]. ΟΥ- 

οοπι. ον». [π50ν. 158. 1 

᾿Δστυδάμας ὁ πρεσβύτερος Ρν. 008 
᾿“στυδάμας ὁ ὁ νεώτερος γν. θ03 
“Δἄύὐλέας (2) ἴον. ΜΙ]. μ. 143. 1 οἵ. 

61], 123 οἱ Απροά. αν. νο]. 2 ". 
227. 12 

᾿ἀφαρεύς Υἱι. Χ Θτα. (ΡΙαι. Μοι.) 
Ρ.- 899 σ 

᾿Δχαιὸς ὃ Ἔρετριεύς Ρ-. ὅ78 
᾿Δχαιὸς ὃ Συραχόσιος ϑεϊά. 
Βίοτος ν. 612 
[Βίων ὃ ̓ 4ϑηναῖος: 
Βίων Ὀϊοσ. ἷ,. 4. 58 
Γνήσιππος (7) ΑΙ. ΧΙΥ͂ ν. 688 ἢ 

οἵ. Νεῖποι. Οοπι. 3 Ρ. 29 
Γόργιτπος Πυ[ϑίππ]ου Χαλκιδεύς. 

ποιητὴς σατύρων Ἰη5οΓ. ΒοΘΟΙ. 
ΚΕΙ]. Ρ. 6] 

Δᾶτις ὅ0!ι01]. Αγ. Ραο. 989 ἤδη. 86 
Δημήτριος ὁ Ταρσικὸς σατυρογρά- 

φος θῖορ. ἵν. ὅ. 8 
ΖΔημῶναξ νΡ. 643 
Δικαιογένης νΡ. 601 
Διογένης ο 4ϑηναῖος μ. 602 
Διογένης Θεοδότου Θηβαῖος [π8ον. 

Βοθοί. ΚΕΙ]. Ρ- 6Ι 
Διογένης ὁ Σινωπεύς Ρ. 627 
Διονυσιάδης (ΔιονυσίδηςῚ) ὁ Μαλ- 

λώτης ϑίγΔ". ΧΙΥ͂ ψ. 675. διά. 

Διονύσιος Ρ. 616 
Διονύσιος ὃ μεταϑέμενος Ὀίορ. [,. 
" ϑν 92 
ΖΔόριλλος δ14. Πδβγοῖ. Εἰγηι. Ν. 

Ρ. 2382. 47 Βοιρκ. ὕοιη. 3 Ρ. 1102 
᾿Εμπεδοκλῆς Ὀιορ.. 1..ὄ 8, 58 δά. 
᾿Επιγένης ΡΠΟΙ. [6 Χ. Ρ. 857. ὅ δυϊά, 

γ. οὐδὲν πρὸς τὸν 4. εἰ Θέσπις 
Ἑρμοκράτης ᾿Δλεξάνδρου Μιλήσιος 

Ι͂π80γ. Ογορ. ἃ ῬγΘΊΘΡο οάϊία ἴῃ 

γ. Εὐαίων) 
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Βογϊομίο ἃ. Κἰι, ϑδᾷοϊϑ. Ακαΐ. ἃ. 

"} Ἰδδοηδολι. 1852 ρΡ. 1500 

Εὐαίων ὁ ᾿4ϑηναῖος δυϊά. ν. 4ἰ- 
σχύλος 

Εὐριπίδης Ρ. 287 
Εὐριπίδης ὃ νεώτερος δ14. 
Εὔφαντος ὃ Ὀλύνϑιος Ὀίοσ. 1,. 9, 

11 

Εὐφορίων ὁ ̓ 4ϑηναῖος Ρ. 588 
Ζηνόδοτος ρΡ. 646 
Ζώπυρος γΡ. 646 
Ἡλιόδωρος (α]δπ. νο0]. 14. ρΡ. 1484 

(ν0]. 2 Ρ. 445 6δἀ. Βα451}.. γ0]. 18 
Ρ. 908 ΟΠ }}.} 

Ἥρακ λείδης" Ἡρακλείδου ᾿4ϑηναῖος, 
ποιητὴς σατύρων Τη5ον. ΟΓΟρίο. 
ἴῃ Μογρίοϊίο «. κ΄. δᾷοίιδ. Απαά, 
1852 ν. 10 

Ἡρακλείδης ὃ Πουντικός Ὀϊορ. 1,. 
5) 92 

Θέογνις μΡ. 597 
Θεοδέκτης ὁ Φασηλίτης γμ. 629 
[Θεόδωρος Ὀΐορ. 1,. ὃ. 104 Αδ]Δη. 

ΝΗ. 14..40 οἵ. δίποῖς. ΗΙβἢ. ΟΥἹΙ. 
Ρ. ὅ28 54.} 

Θεόκριτος ΥΙϊ. ΤΥ ορΙν. δα. ὙΥ6- 
βίθυιη. Ρ. 142, 4 

Θέσπις ν. 627 
“Ιερώνυμος 80110}. ΑΚ. ον. 388 Βα]. 

γ.άιδος κυνῆ. 
Ἰοφῶν Ρ. ὅ00 

Ἱπποϑόων μ. 643 
᾿Ισαγόρας ΡΒΠΟβ". Υ. ΒΌΡ]ι. Ρ. 357.7 
᾿Ισίδωρος Ρ-. ΘΓ 
Ἴων ὁ Χῖος γν. 561 
Καλλίμαχος ϑυϊ]ά. 
Καρκίνος Ρ. 619 
Κλεαίνετος νΡ. 63] 
Κλεῖτος Καλλισϑένους (Τήιος 7) 

ΟὐΥΡ. [π80 0. 310 
Κλεόμαχος (7) Μείποϊς. ὅπ. 9 ρ. 

28 56. 
Κλεοφῶν ϑδυϊά. Ατίϑίοι. ἤϊοι. 8. 7 

Ρ. 1408 ἃ 15 ΡοοΙ. ο. 3 ρῥ. 1448 ἃ 

12. ο. 32 ρ. 1408 ἃ 90 

ΙΝΌΕΧ ῬΡΟΕΤΑΝΥΜ 

Κράτης Ρ. 6029 - 
Κριτίας ν. 597 
“υκόφρων Ρ. 686 

“υσίμαχος Ἰηβον. 1α5] γορονία, 1,6- 
θὰ5 [Π50Γ. νο]. ὃ ρΡ. 90 

Μάμερκος ΡΙα!. Τίπιο}." 6. 81 
Μελάνϑιος Ρ- 890 

Μέλητος γν. 606 
Μελίτων [μι0}}}. Αμμ]ι. Ρα]. 11. 346 
[[Μέσατος Μείπεϊς. ΗΪ5.. οὐἿ. Ρ. 518 

56.} 
Μίμνερμος γν. 644 
Μύρσιμος Αν. Εφ. 401 Ραο. 808 ἤδη. 

1501 απ ὅ0Π01]. οὐ διΠ4. οὗ, ν. 
6052 

ΜΜοσχίων μ. 631 
[Μίνως Το. Ν ἃ]. Ρ. 148. 1] 
[Νέαρχος ϑ14. ν. Καλλισϑένης] 
Νεόφρφων γ. 56 
Νίκανδρος ιϊ. ΠΥΘΟΡ]". δα. γΥε- 

56 11. Ρ. 149, ὅ 
Νικόλαος ὁ «“Παμασκηνός δι14. 
Νικόμαχος ὁ ̓Αϑηναῖος δα. 
Νικόμαχος ὃ Τρῳαδεύς. 591 δυ]ά. 
Νικόστρατος συναγωνιστὴς τραγι- 

κός ἸΏ50Γ. 145. Πόθἃ5 γ0]. 8 Ρ. 90 
Νόϑιππος Αἴ. ὙΠ] ρΡ. 8440 
Ξενοκλῆς ὁ πρεσβύτερος Ἱ μ. 597 

Μοιπεῖς. ΗΠ. οὐδ. Ρ. 516 
Ξενοκλῆς ὁ νεώτερος εοίποϊς. ΠΙϑ{. 

Οὐ. Ρ. δ610 
Ξενοφάνης ΥΥ̓ ΘΙΟΙΚΟΓ. 

1289 

Οἰνόμαος ο 1 αδαρεύς Τα]ϊαπ. Οταί. 
ΥΠ }. 210 

Ὅμηρος ὁ Βυζάντιος ΥἹΙ. Τιγοῦρῃν. 
οα. νν δβίουιηι. Ρ. 148. 6 Β6!ιο!. 
ΠΟρ]ναΘ5:. Ρ. 185. δ π|4. δ. Μοῖποκ. 
ὕοι. 2 Ρ. 80 54. 

Παμμένης (7) ΡΙΝΠοΒιν. Υ, βόριι. Ρ. 
258, 20 

[Πάμφιλος 8110]. Αν. ῬΙαΙ. 385] 
Παντακλὴς (7) Μείποικ. Ηἰ5ι. οὐ, 

Ρ. 6 
Πασιφῶν γμ. 627 

Τταροά. ". 



ΙΝΌΕΧ ΡΟΒΤΑΙΝΜ 

Πατροκλῆς ὃ Θούριος μ. θ40 
ΤΠ|Ὼαυσανίας ὅοΠ0}. ΡΙαΙ. ν. 908 "13 

ΟΠ]. Ἱμιοΐαμ. Ρ. 395) (Απορά. 
Ὅχοι. νο]. 4 ν. 3609) 

Πίνδαρος () δαϊά. 
ΡΙϊα 5 πα. ΡΠ αι. Ερίβι. 7. 4 
ΤΠολύιδος γν. 606 
Πολυφράδμων Ατρο. ΑΟ50}.. 

(νἱάο ν. 28) 
Πομπήιος ν. 645 
Πρατίνας μν. 562 

Πτολεμαῖος Ἡφαιστίωνος δ. 
Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ Ρ. 64! 
Πυϑάγγελος Ανὖν. ἤδη. 87. οὐπὶ Κ΄ΟΠ0]. 
Πύϑων μ. 680 
Σεραπίων μ. 646 
Σϑένελος ΑἸ. ΙΧ ρμ. 367 Β ΠδΡΡοον. 

Ρ-. 166. 4 Ριοῖ. [μ6χ. Ρ. 810. 18 
ΑΥ. ,αβρ. 1318 Αὐἱβίοι. Ροοῖ. ὁ. 
25 Ρ. 1458 ἃ 91 

Σιμωνίδης ὁ Κεῖος (2) δυϊά. 
Σχοπελιανός ῬΠΠοβίν. Υ. ΒΌΡΙ. Ρ. 

22]. 8 

56}. 

7:0 

“Σοφοκλὴς Ρ. 101. 
Σοφοκλῆς ὁ νεώτερος γν. 606 54. 
Σοφοκλῆς ἄλλος διά. Τίμα]. οἐ- 

οἰοι. ον». [π80}. 1084. 39 
“Σ ́πίνϑαρος διυϊά. οἵ, Ὀίουν. 1ν. ὃ. 99 
«ΣΣωσίϑεος μ. 630 
Σωσιφάνης γν. 638 

Τιμησίϑεος διϊά. 
Τιμοκλὴς ΑἸΠ. ΙΧ γ. 407 ἢ οἵ, ϑορ!ι. 

ἵν. 789 
Τίμων ὁ Φλιάσιος Ὀϊορ. 1,. 9. 110 
Τιι5 ΠΝ 7 Ὁ 

Φιλίσκος ὁ “Αἰγινήτης ν. 627 
Φιλίσκος ὁ Κερκυραῖος (17) ν. 627 
(ίλιστος Τα]ϊαη. Ρ. 310 Ὁ ρ. 312.ῚᾺ 
Φιλοκλὴς Ρ- ὅ89 
Φιλόστρατος ὃ “ήμνιος ϑυϊά. 
Φρύνιχος μ. 8571 

Χαιρήμων μ. 606 
Χάρης Ρ. 642 
Χοιρίλος νΡ. 557 

ΙΝΘῈΧ ΒΑΒΥΠΛΗΥΝ 

Ι ̓Δγαμεμνονίδαι] ω͵ 
᾿Ἵγαμέμνων ἈΒΒΟΗΥΙ [Ο15 Ρ. 561 
᾿Δγὴν σατυριχός ῬγΓΠΟΗΪΒ Ρ. 680 
“δραστος Αοἰιαδὶ μ. 578 
“ἄδωνις Ὀιοπγϑὶϊ Ρ. 616 Ριοϊοιπδοὶ 

Ρ- 641 

“έϑλιος ϑοβιιιοὶ Ρ. 639 
᾿Δερόπη ᾿Αφσαϊμοπὶβ Ρ. 592 Ογοϊηὶ 

Ρ- 619 

᾿Ἵξᾶνες ἈΑομδοὶ Ρ. δ78 
᾿Αϑάμας Ρ- 651 Α650}. Ρ. ὃ 
᾿ἡϑάμας σατυρικός ΧΘΠΟΟΙΪΙΒ Ρ. 597 
᾿Αϑάμας α΄ εἱ β΄ ϑοριοο!!β Ρ. 108 
᾿48λα (αι ᾽4ϑλοι 7) Αοἰιδεὶ ρ. 579 

᾽4ϑλα Πελίου ΤΙ ΘΒΡΙ 15 (δυϊά.) 
“ἴας Τποοάδοϊ. Ρ. 629 
“ἴας “οκρός ϑορποο!β Ρ. 104 
Αἴας μαινόμενος Αϑ5ἰγ ἀδπι. πηΐη. Ρ. 

6008 
Αἴας ὁ μαστιγοφόρος ΒΟΡΗΘΟΙ15 
“Αἰγεύς Ἑανὶριἀϊ5. Ρ. 389. Βοροο} 15 

Ρ- 106 

Ἅϊγισϑος (3) ὅορ!ι. ἔν. 659 
“Αἰγύπτιοι Α656}ι. ρ. 3 ῬΏργη. Ρ. 557 
«ἰϑίοπες ὅορ!. Ρ. 108 
“Αἴϑων σατυρικός Ἀοἰιδοὶ ρ. 580 
[4ἱνείας] 
“ἰολίδης Τγοοριν. (5 14.) 

Ἔ) γηοῖβ. αὐ αν αῦϊβ ΘῸ5. ἰηοὶι51 {ἰ{πα]05., “το ἢ ΘοῦοΥ 65. ΠΟΙ ΠΟΥ͂ [ΠΠΤΙ5 
ΪΒ1 ΝομδΠΟ5. 
γΘΙΤα τιῖ15 Ροίθηα βυηΐ. 

Τοβυϊ οἶα, Πουτπὶ Οἱ ]ου τὴ οχ Ὁ. ΠΙΌΡΘοΚὶι Τγᾶρ. Τωδύ. 
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“Αἴολος Επτν.». 391 ΠΥ ΘορΠν". (514.}) 
“ἰτναῖαι ΑΘ50}.. Ρ. 4 

«Τἰχμαλώτιδες ΒΌΡΠ. ρΡ. 109 
᾿κανϑοπλήξ Αρο]ο4. (δι4.} Βόρ!ι. 

Ρ. 182 

᾿Αχρίσιος ϑορ!ι. Ρ. 118 
᾿Ακταίων ΟἸδορι. (14.} ΙΟΡΝ. 

(814.} Ρ᾿ργη. (δ14.) 
᾿ἀλεάδαι ϑορῖι. Ρ. 116 
᾿Δἀλέξανδροος Επν. μ. 297 ΝΙΘΟΙΙΔΟΙ 

(ϑ14.) Βόρ}!. Ρ. 119 
᾿Δλετίδης ([4λήτης οἰ. 

ΗΙ5ι. οὗ. 
(δ 14.) 

᾿ἡλήτης Τιγοορμ. (δ14.} ὅόρμι. Ρ. 
120 

Ἄλκηστις ἘΝΒΙΡΙΌΙΒ ΡΠνγπ. Ρ. 557 
[2λκιϑόη) 
᾿Δλκμέων Αραμ. Ρ. 892 Αϑβὶγάδῃι. 

ν- 6038 Νίοομι. (5α14.} 0]! Ρ. 
121 Τποοάοοί. Ρ. 622 

᾿ἀλχμέων ὃ διὰ Κορίνϑου Ἐπν. ρ. 
900 

᾿“λκμέων ὃ διὰ Ψωφῖδος Ἐπν. Ρ. 809 
᾿Δλκμέων σατυρικός Δοϊαεὶ ρΡ. 581 
᾿ἀλκμήνη Α650}.. Ρ. ὃ Αδὲγ ἄδμη. πιῖῃ. 

Ρ-. 603 θίοπγ5. Ρ. 616 ἔπι. Ρ. 808 

Ιοπ]5 Ρ. δθ8 
᾿Ἄλόπη (ατοϊπὶ Ρ. 619 ΟΠΟΟΡ ρ. 

657 ΕἸ. ρΡ. 810 
᾿Δλφεσίβοια Αοἰιδοὶ μ. 581 ππϑοκόμ. 

Ρ- 606 

[ἥμυκος σατυρικός ϑορ!. Ρ. 122 
᾿“μυμώνη Α 650}. Ρ. ὃ 
᾿“μφιάρεως (τοίη. Ρ. 619. ΟἸΘΟρΙΙ. 

(ϑ14.) 
᾿Δμφιάρεως σατυρικός ὅ0}}ι. Ρ. 122 
᾿Δμφίλοχος (ονρ. [π800. 231. 14) 
᾿Δμφιτρύων Αο506}.. ΑΙοχ. Ρ. 64] 

500}. 124 
᾿ἀνδρομάχη ΔΑπιρ!ι. ρΡ- 615 ΕΥ̓ΒΙΡΙ- 

15 
᾿Ανδρομέδα Ἐπν. ρΡ. 312. ΠΥΘΟΡ]Νν. 

(514.} Ρπργα, (δ114.} Βόρ!ι. Ρ. 
124 

ΔΙΟΙΟΙΚΠτι5 
Ρ-. 4907) ΝιΙοοιπδο 

ΙΝΌΕΧ ΒΑΒΥΙΆΑΒΥΜ 

᾿Ανϑος (7) Αραμ. Ρ. 892 
᾿Ανταῖος Ανὶδιίαο ν. 562 ΡΠΡγη. Ρ. 

οοδ 
᾿Αντηνορίδαι ΟΡ]. Ρ. 126 
᾿Δντιγόνη Επν. ν. 322 ΒΟΡΗΘΟΙΠΙΚ 
᾿Δντιόπη Επι. Ρ. 326 
᾿Απόπλους Ρ- 051 
᾿Δργεῖοι Αδβοῖι. Ρ. 6 ἴοη. Ρ. 68 
᾿Δργὼ ἢ κωπαστής ΑΘ56}.. Ρ. 7 
᾿Αρχέλαος, Επι. Ρ. 829 
᾿Πσκληπιός ΑΥιβίαροι. (δ 14.} 
᾿Αστραγαλισταί ΑἸοχαπάνὶ ΑΘ. ρ. 

000 
[Δστυάναξ!] 
᾿Δταλάντη Αδϑ6ῖν. Ρ. 7 Αγ βιίδθ μ. 

600 
᾿Δτρεύς ϑορῖι: μ. 127 
4ὕγη Κπν. Ρ. 96 
Αὐλῳδοὶ σάτυροι Ι0}}". Ρν. 590 
«Αὐτόλυκος σατυρικὸς Επὺπι. Ρ. 850 
᾿ἡχαιῶν σύλλογος ϑ0ρ]ι. Ρ. 127 
᾿Δχιλλεύς ΑὙΙΒίαγΟΙ Ρ. 861 Ὀ1οθ6- 

πἰβ (7) ν. 627 Οδγοϊπὶ Ρ..619 
ΟἸΘορ πο 5. (5 114.} ΙΟρΠΟμ 5 
(ϑυ4.) 

᾿Δχιλλεὺς Θερσιτοχτόνος ΟΠ Θπι. 
Ρ. 607 

᾿“χιλλέως ἐρασταί ϑ0γ]ι. ρῥ. 131 
Βάκχαι Α650}.. Ρ. 8 ΟἸδοριι. (δυά4.) 

ΕΥ̓ΕΙΡΙΌΙΒ. ΟΡ π 5 Ρ. 590 Χο- 
ΠΟ ΟΙ 5. Ρ. 597 

Βασσάραι 5. Βασσαρίδες ΑΘ50}ι. Ρ. 7 
Βελλεροφόντης Αβιγά.. πΪη. Ρ. 60ὃ 

Ἑυγ. Ρ. 851 
Βούσιρις σατυρικὸς Ἐλπι. Ρ. 309 
Γηρυόνης ΝΙιοοιπδο ὶ Ρ. 591, οἵ. Μοὶ- 
π6 1. ΠΙδ᾽. οὐ. Ρ. 497 

Γλαῦκος Ἐπ᾿. Ρ. 440 
Γλαῦκος πόντιος Α656]ι. Ρ. 8 
Τλαῦκος Ποτνιεύς Α650}. Ρ. 10 
Ζαίδαλος ὅορ!ι. ν. 188 
Ζανάη Ἐπν. ν. 860 ὅορ]ιν. ν. 13} 
ΖΔαναΐδες 650}. Ρ. 11 ΡΙΡγη. Ρ. 

οῦ8 ΤΙ δῖ. (δι14.) 
“Ιἄφνις ϑ΄ο5.}). ν. 6839 
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Ζεξαμενός ΟἸοοριοιι ς (δ ε14,} 10- μὐὐμενίδες ΛΔΕΒΟΘΗΥΠ 
ΡΠομ 5. (δι ϊ4.) Εὔμηλος Βορι. Ρ. 140 

[4ηίφοβος] Εὐρύαλος ϑΌΡΠ, Ρ. 14] 
ΑἹ ίκαιοι ῬιΡγη. (δι14.) Εὐρύπυλος Ρ- 65] 
“Ιικτυουλκοί Αοδοῖι. Ρ. 18 ᾿ὐὐρυσάκης ϑΡ". Ρ. 14} 
Δίκτυς Ἐπν. Ρ. 86 Εὐρυσϑεὺς σατυρικός ἔπε. Ρ. 376 

[Διομήδης] Εὐρυτίδαι Ι͂οἡ. Ρ. 868 
Διονυσιακὸς σατυρικὸς 00}. Ἀ. 130 Εὐρώπη ΑΘ80}). Ρ. 25 

Διόνυσος ΟἸιαοτοπι. Ρ. 607 
Διονύσου τροφοί 6501". Ρ. 13 
“όλοπες ϑορ!ι. Ρ. 180 
[Δουλορέστης] 
Ζύσμαιναι Ῥναϊίπαο ρΡ. 562 

Ζηνὸς γοναί Τιπιοδίιι. (δ 4.) 

Ἡδωνοί Αδβοῖ. Ρ. 1ὅ 
᾿ίϑεοι ΤΙ ΘΒρ  ἀἰ5. (δ14.) 
λέκτρα ΕΥ̓ΕΙΡΙΌΙ5. ΒΟΡΗΘΟΙΗΝ 

᾿Ηλιάδες ΑΘ50}}. Ρ. 18 
“Ἡρακλεῖδαι Α656}ν. ν- 19 ΕΥ̓ΆΓΡΙ- 

ΙΒ ΡααΡ.}Π} (7 560}. Αὐν. ΡΙαΙ. 
385) 

Εἰλείϑυια Νίοοιπδοὶὶ (δ14.} 
Ἑκάβη ΕΝΆΙΡΙΘΙΚ 
Ἕχτορος λύτρα Α650}". Ρ. θ0 ὈΙΟΗγ 8. ' 

Ρ- 616 Τίπιοβιιι. (δι4.) Ἡρακλεΐσκος 500}. Ρ. 186 
Ἡρακλῆς Ὀίοροπῖβ (7) Ρ. 627 628 

Ἕκτωρ Αϑὶνάδμηι. Ρ. 603 

ἀπλενν Ῥιοβ δαὶ ἣ ν. 627 ΕΥ̓ΕΙΡΙ- ΠΥΘΟΡΙΡ. (δ14.} ΤΙ πιο δῖ. (ϑυ 4.) 

ὈΙ5. ϑοριι. (2) ἔν. 660 Τθοάθοϊ. Ἡρακλῆς ἐπὶ Ταινάρῳ σατυρικὸς 

Ρ- 623 ΒΡ}. Ρ. 142 

Ἑλένης ἀπαίτησις ϑορῖι. ρ. 186 ἐκ γερν" μαινόμενος ἠδον ϑονεῖα 

ΤΙ 6511}. (διιά.) ραχλῆς περικαιόμενος ϑρίπιπανὶ 
ΟἸ εἴποι. Ηϊβι. οὐῖξ. Ρ. 396) Ε 

Ἑλένης ἁρπαγή (" ) θΌρΒο ῥ. 18 Ἡρακλῆς σατυρικός Αϑἰγά. πη. Ρ. 
' Ἑλένης γάμος σατυρικός Β0η|". Ρ.137 

000 604 

ἄὰ ἐς ἜΤΑδΩ ἽΚΕΙ ἨἪριγόνη ΟἸδορποπεῖς (5.14.} ΡΙῚ- 

Ἕλλη Ρ. 651 ΙοοΙ (δ 14.) ΡΕΡγη.(8114.} ΒΚ Ρ]ι. 

Ἕλληνες Αρο]οά. (ϑἱά.) ΕΝ 
Ἔπειός αν... 5ὶ [1468 υϊο- 1. ᾿ ̓Ησιόνη) 

6047. 25 Ἥφαιστος σατυριχός Αοἤδοὶ Ρ. 582 

Ἐπίγονοι Ρ-651 Αδβοῖ.ρ. 14 Αβίγά. Θαλαμοποιοί Α650}. Ρ. 19 
ταΐη. Ρ. 608 Β0ρ]ι. Ρ. 157 Θαμύρας ὅορ!μ. ρΡ. 144 

ΓΕπὶ ναυσὶ μάχη) Θεμιστοκλὴς ΝοΒΟΙΙΟΗΙ5 Ρ. 651 ΡΠΙ- 
᾿Επὶ Ταινάρῳ γεὶ ἐπὶ Ταιναρίοις 150] (ΜΠ πο κ. Ηϊ5:. οἱ. Ρ. 434) 

ΞΌΡΙ. Ρ. 142 Θερισταὶ σάτυροι Ἐπ᾿. Ρ. 878 
Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας ΛΕΒΟΗΥΙΠ] Θεωροί Α656]ιν. Ρ. 30 
ἜἜποψ ῬμΠΟΟΠ 15. Ρ. 589 Θερσίτης (7) Οαθιθμι. ρΡ. 607 
᾿Ἐρεχϑεύς ΕπΡ. Ρ. 869 [Θηβαΐς] 
Ἔρις ΒΌΡΙΝ. Ρ- 198 Θησεύς Αοἰιαοὶ ρΡ. 582 Επ:. Ρ. 878 
᾿Εριφύλη ΝΙοοπιδοιὶ ( 54.) ΒΟΡ]Ν. ΒΌΡΙΙ. Ρ. 146 

Ρ- 139 Θρῇσσαι ΑΘ650}.. Ρ. 30 
Ἑρμῆς Αβίγάδιμι. Ρ. 604 Θυέστης Αραΐϊ. Ρ. 592 Αρο!]οά. 

Ἑ ομιόνη ϑορ!ι. Ρ. 140 (5114.} Οἀγροῖηὶ Ρ. 619 ΟΡ εμι. 

τηλα. ΘΈΆΛΕΟ. ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. ' 47 
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Ρ. θ08 ΟἸοοριμοπεϊα (ϑυ14.) θῖο- 
σοι ϊβ( ) Ρ. 627 628 Επν. Ρ. 582 

Θυέστης ἐν Σικυῶνι εἰ Θυέστης β΄ 
ΞΌΡΙ. Ρ. 146 

Ἰάμβη (ἢ) ὅοριι. ἔν. 661] 
Ἰάσων Απιρ]ι. Ρ. "ν 
Ἱέρειαι Α680}.. Ρ. 3 
“Ἱερεῖς ΤΠΟΒΡΙ 5 ἐβ!4} 
ἹΙχκέται Τγοορμν. (ὅπ|4.) 
Ἱχέτιδες ΛΕΒΟΗΥΠ] Δρο!οά. (δ14.) 

ΕΥΝΆΓΙΡΙΘΙΚ 
[Ἰλιόνη] 
Ἰλίου πέοσις Αφσαϊι. Ρ. 592 Ἰορ]ιοη- 

{5 (ϑι14.} ΝΙοοιιδοιὶ (οἵ. Ν οἰ πεῖς. 
Ηἰ5:. οὐἱἱ. ρ. 497) 

Ἴναχος σατυρικός ϑ0ρ)ν. Ρ. 149 
Ἰνώ αν. ρ. 388 ὅορ!ι. (7) ἢν. 298 
Ἰξίων ψ. 651 Α650]ν. ρ. 232 Επν. Ρ. 

389 ΚΡ... 154. ΤΊ μη 51}. (ϑι14.) 
᾿Ιοβάτης ὅϑορ!ι. Ρ. 154 
Ἰοκλῆς ὅϑ0ρ}ι. Ρ. 158 
᾿Ἱπποδάμεια ὅϑορ]ι. ρΡ. 18 
“ἽἹππόλυτος καλυπτόμενος ἔπν. ρ. 390 
“Ἱππόλυτος στεφανίας ἘΝΆΙΡΙΘΙΝ 
Ἱππόλυτος Τιγοορ]ι". (δι14.) 
᾿Ἱππόνους ϑορ!ι. μΡ. 100 
Ἴρις Αοἰιαοὶ ῥ. 882 
᾿Ισϑμιασταί Α656}ν. Ρ. 30 
Ἰφιγένεια 6501". ρ. 358. ΡΟΙγ ΑΙ ρ. 

606 ϑορῇι. Ρ. 156 
Ἰφιγένεια ἣ ἐν “ὐλίδι ἘΝΒΙΡΙΘΙΒ 
Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις ἘΝΈΙΓΡΙΟΙΚ 
᾿Ιχνευταί ϑορ!ι. ρΡ. 157 
Ἰώ Οἰναονοπι. ρΡ. 608 
Ἴων ἘΝΤΙΡΙΌΙΒ. 500]. Ρ. 108 

Κάβειροι Α6501}. ν. 34 
Κάδμος Επν. ρ. 304 
Καινεύς Ἰοη. Ρ. 572 
Καλλιστώ Α6561.. Ρ. 24 
Καμίκιοι δορὶι. Ρ. 159 
Καπανεύς Τιπι 5! οὶ (δ 14.) 
Κᾶρες Α680]". Ρ. 20 
Καρυάτιδες Ῥναϊ. ρν. 562 
Κασσανδρεῖς Τιγ οοριν, (8114.) 

ΙΝΌΏΕΧ ΕΑΒΥΙΔΕΗΥΜ 

Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης Τί 51. 
(ϑ14.} 

Κένταυρος ΟἸα Γι. Ρ. 608 
Κερκυών Εαϊ. Ρ. 610 
Κερκυὼν σατυρικός Α650]ν. Ρ. 20 
Κηδαλίων σατυρικός ὅϑορ!ι. Ρ- 160 
Κῆρες Ανιβίϊαθ ρΡ. 68 
Κήρυκες σάτυροι Α650}ν. Ρ. 236 
Κινύρας γ. 652 
Κίρκη σατυρική Α656}ν. ν. 37 
Κλυταιμνήστρα ϑορ)]ι. Ρ. 16] 
Κολχίδες ὅορ]ι. Ρ. 162 
Κρέουσα ΒΌΡΙ. Ρ. 163 
Κρεσφόντης Ἐπ᾿. ῥ. 800 
Κρῆσσαι ΑΘ680}.. Ρ. 27 Επι. Ρ. 898 
Κρῆτες Ἐπ᾿. Ρ. 401 
Κρίσις σατυρική ὅορ!ι. Ρ. 16 
Κύκλωψ Αὐἱδβιίαο Ρ. 568 ΕΥ̓ΒΙΡΙ ΙΒ 
Κύκνος Αοἰιδοὶ ρ. 885. Αθβοῖι. (7) 

Ρ. 28 

Κύπριοι Ὀιοαρορ,.. Ρ. 601 
Κωφοὶ σάτυροι ϑορ!ι. ρῥ. 166 

“αέρτης Ιοη. Ρ. 69 
“Λάιος Α6501}ι. Ρ. 38 ᾿γοορ ιν. (δι14.}). 
“άκαιναι ϑορ!ι. ρΡ. 167 
“Μάμια Ἐπ᾿. Ρ. 402 
“Μαοκόων ϑ0ρ}ι. Ρ. 168 
“Ἵαρισαῖοι ὅ0ρ]ι. Ρ. 169 
“Ἵεύκιππος ΟἸΘορ Ομ 5 (Β4.}) 
““έων σατυρικός Α650}ι. μ. 39 
“ήδα Ῥίοπγϑ. Κ.. ΘΙ7 
“Δήμνιαι ΘΌΡΙΝ. Ρ. 170 
“Ἵήμνιοι Α6501.. Ρ. 39 
“ίβυες Ῥμγγη. ρΡ. δὅ8 
“ικύμνιος Ἐπν. ρ. 402. ΧΘηο0]. μ. 597 
““ιμός (2) Ὀίομγβ. Ρ. 617 
“ίνος σατυρικός Λοϊιδοὶ μ. 588 
"“ιτυέρσης ϑ΄0 51}. ν. 689 
“υγκϑεύς ΤΙοοάοοίαο ρΡ. 628 
“υκάων Χοποο! 5 Ρ. 597 
“υκουργία τετραλογία ΑΟΒ0]Ν. ἔν, 89 

ΡΟΙγ ΡΠ ἀμ μἷ5. Ρ. 28 
“υκοῦργος σατυρικός Αοδο]ν. μ. 29 
“ύτρα Αθ80]ν. ν. θῦ 
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Μάντεις ϑορ]ι. ρ. 17] 
Μμαραϑώνιοι Τὰν οορλν. (δ 4.) 
Μαύσωλος Ἰ]ιοοάοοϊαο Ρ. 628 
Μέγα δρᾶμα, ἴοι. Ρ. 69 
Μελανίππη ἣ δεσμῶτιες ἔπιν. ν. 408 
Μελανίππη ἡ σοφή αν. ν. 404 
[Μελάνιππος] 
Μελέαγρος ΑΒΕ ρΡΠΟΕἾ5. Ρ. 615. ἔπι, 

Ρ. 414. δορ]ι. Ρ. 175: ΒΟΒΊΡΙι. Ρ. 698 
Μέμνων Αδ5οῖι. Ρ. 80 ὅορὶι. Ρ. 108 - 

ΤΙπι βία. (δ 14.) 
Μενέδημος σάτυροι ΤΥ ΟΡ}. Ρ. 636 
Μήδεια ρ. 653 Βίουϊ Ρ. 642. Οἀτοϊηὶ 

Ρ- 620 Ὀίοδρορ. Ρ. 601 Ὀ᾿᾽Ορ ἢ 5 
(2) ν. 6027 ΕΝΕΙΡΙΌῚΝ τιν. πΐπο- 
5 (δ14.} ΝΘΟρΠ ιν. Ρ. 6 

[Μῆδος] 
Μιλήτου ἅλωσις ϑ ΡΙΡΎΗ. Ρ. δῦ8 
Μινύαι (Ὧι ΜἼινυάδες) ΟἸΝαοτοπι. ῥ. 

609 
Μίνως ϑορ!ι. ρΡ. 174 
Μνηστῆρες Τιμιοβιθ οὶ (5α14.} 
Μοῖραι ΑοἸιαοὶ Ρ. δ8ὃ 
[Μυκηναῖαι ϑ0ρ]ι. Ρ. 127 
Μυρμιδόνες ΑΔ50}ι. Ρ. ὃ] 
Μυσοί Α656}ι. Ρ. 80 Αραΐ!ι. 592 ΝΙ- 

ὁομ. (δ π14.} ὅοριι. Ρ. 170 
Μῶμος Αοαοὶ ρΡ. 584 
Μῶμος σατυρικός ϑ0ρ)]ι. Ρ. 176 

Ναύπλιος Αϑἰγά.. ρν. 604. ΠΥ ΘΟΡΙν. 
(ϑ14.} ΡΒΙΠΟΟΙ. (δ υϊ4.) 

Ναύπλιος καταπλέων ὅϑορ. μ. 177 
Ναύπλιος πυρχαεύς ὅ0ρ)!. Ρ. 177 
Ναυσικάα ϑόρ!ι. ρΡ. 180 
Νεανίσκοι Α650}ν. Ρ. 86 
Ννεεμέα Α656}ι. Ρ. 37 
Νεοπτόλεμος Μιπιπονεΐ Ρ. 684 ΝΙ- 
σοι] (δ14.) 

[ΝΘ] 6 ὀαγπι θη] 
Ννηρεΐδες Α650}ν. Ρ. 87 
Νιόβη ν. 652 ΑΘβο}ν. ῥ. 88. ΜεΠΠο- 

πἰβ ({μ|0}}}. Απππ. Ρα]. 11. 346) 
ΒΞ ΌΡὮΙ. Ρ. 18] 

Νίπτρα ϑ80ρ}ι. Ρ. 182 

7.90 

[Νυχτηγρεσία] 

Ξάντριαι  ΑΘβοΙι. Ρ. 493 
Ξοανηφόροι ϑ0}}}". μ. 182 

Ὀδυσσεύς ΟἸναονοιι. Ρ. 600 
Ὀδυσσεὺς ἀκανϑοπλήξ ΑἈρο!]οάονϊ 

(ϑυ14.) ΞΌΡΙΙ. .Ρ. 182 
Ὀδυσσεὺς μαινόμενος ΒΌΡ ΙΝ. ρ. [84 
Ὀδυσσεὺς τραυματίας ὅορμὶι. (7) ν. 

182 54. 

Οδυσσεὺς ψευδάγγελος μ. 609 
Οἰδιπόδεια ΜοΙοΙ Ρ. 606 
Οἰδίπους ν. θ58 Αοἰιδοὶ ρ. 584. Α6β6}ι. 

Ρ. 48 Ὁ ατοῖϊπὶ Ρ. 6230 Ὀίον. (7) ν. 
627 ἔπι. Ρ. 419 ΝΙΘΟΙ Δ ΟΙ τ} 1π|8-- 
4 (514.} ΡΙΙΠΟΟΙ 5 (Θ αἰ 4. }}Π|6ο- 
ἀδοίδθο Ρ. 628 Χϑηοο 5 Ρ. 597 

Οἰδίπους α΄ οἱ β΄ Τιγοορμν. (ϑι4.) 
Οἰδίπους ἐ ἐπὶ Κολωνῷ ΒΘΡΗΘΟΙΙΚΒ 
Οἰδίπους τύραννος ΦΟΡΗΘΟΙ5 
Οἰνεύς Οπαδγοπι. Ρ. 610 Επν. Ρ. 423 

ΡΒΙΠΟΟΙ. (Θα1 4.5 οριι. (7). 998 800 
Οἰνόμαος Ἐπ᾿. ρΡ. 425 ϑορ!ι. Ρ- 18 
Ὀμφάλη σατυρική Αοἰδοὶ ρΡ. ὅ84 

Ιοη. Ρ. 569 
Ὅπλων κρίσις ΑΘ656}.. ρΡ. 48 
Ὀρέστης Οατοίϊηϊ ρ. 620 ΕΥ̓ΕΙΡΙΘΙΒ 

Επτ. πη. (5 π|4.} ΤΠθοάθοϊαθ μ. 
624 ΤΙπιοϑ οἱ (ὅι14.) 

Ὀρφανός ΠΥορ ιν. (διΠ4.) 
Ὀρφεύς Ανιβέϊδθ Ρ. δ68 
Ὀστολόγοι Α656}ι. Ρ. 44 

Παλαισταὶ σάτυροι Ρεαϊΐπᾶο ρΡ. 562 
Παλαμήδης ΑΘ656}ι. Ρ. 45 Αϑβἰγά. πιΐῃ. 

Ρ.-. 608 Επν. Ρ. 427 ΡΒΠΠ5οΙ μ. 657 
ΒΌΡΙ. Ρ. 187 

Πανδιονὶς τετραλογία ΡΙΙΠΟΟΙ 5. Ρ. 
889 

Πανδώρα ὅ80}}ι. 188 
Παρϑενοπαῖος Αϑὶγά. πια]. μΡ. 60ὅ 

ΡΙΒΙΠΑΡῚ δὴ ὨΙΟΠΥΒ11 Ρ. 658 
Πειρίϑους ΑοἸιδοὶ Ρ. 5885 ΟΥ̓ 6 ἃἢ 

Ετι. Ρ. 431 
Πελιάδες Ἐπτ. ρΡ. 434 
Πελίας ὅο0}ι. Ρ. 189 

εὐ ῶα 
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Πελοπίδαι ΤΥ οορἢν. Ρ. 697 
[Πεν ϑεσίλεια)]) 
Πενϑεύς ΑΔ50}. Ρ. 46 ἘΠῚ Ρ. 

5090 ΠΥΘΟΡΉΝ. (δι4.) ΤἼΘΒΡΙαἢ5 
Ρ. 6417 Πενϑεύς--- Βάχχαι ΕΥ̓. 

[Περίβοια] 
Περικαιόμενος Ηρακλῆς ϑρ᾽ Πᾶν] 

(Ιοἰπεκ. Ηἰβι. οὐῖ δ. ρ. 326) 
Περραιβίδες Α656}.. Ρ. 46 
Πέρσαι ΑΕΒΟΗΥΠΙ Ρμνγη. ρΡ. δδ8 
[Περσεῖδαι] 
Περσεύς Ατἱδίϊαο Ρ. 28 
Πέρσις ΟἸδορΠοπ 5 (δι14.} ΝΊοομι. 

(ϑυ14.) 
Πηλεύς Ἐαν. ρ. 436 ϑορ]ι. Ρ. 189 
Πηνελόπη Αδ80ῖ. Ρ. 47 ΡΙΗ]οΟΙ. 

(ϑι14.) 
Πλεισϑένης Ἐπ᾿. Ρ. 438 
Πλευρώνιαι ῬΗγγη. Ρ. 558 
Πλύντριαι ϑορ!ι. Ρ. 180 
Ποιμένες ὅ0ρ}.. Ρ. 191 
ΤΠολυδέκτης ΑΘ650}.. Ρ. 47 
Πολύιδος αν. ρ. 439 ϑορ]ι. Ρ. 171 
Πολυξένη Ἐπν. πιῖπ. (ὅπ14.} ΝΙοο- 

ἤδ οι] (δ14.} ὅορ!ι. Ρ. 190 
Πρίαμος ΡΗΠΟΟΙ (5 α1 4.5 ρ}.Ρ.197 
Πρόχρις ΒΌΡΙΝ. Ρ- 197 
Προμηϑεὺς δεσμώτης ΛΕΒΟΗΥΠ 
Προμηϑεὺς λυόμενος ΑΘ650}). Ρ. 48 
Προμηϑεὺς πυρκαεύς Α6β6]ν. Ρ. 88 
Προμηϑεὺς πυρφόρος Α650}ι. Ρ. 54 
Π;.ροπομποί Α650}.. Ρ. δ4 
Πρωτεσίλαος αν. ρ. 449 

᾿ Πρωτεὺς σατυρικός Αδ50]ν. μ. δ4 
Πτωχεία ρΡ. θ08 
Πυλάδης Τιιο 5} πῸὶ (δι4.) 

᾿Ραδάμανϑυς Ἐπν. (7) γν. 440 
Ῥῆσος ἘΝΆΙΡΙΘΙΚ 
“Ριζοτόμοι ϑ0ρ!ι. ρ. 197 

Σαλαμίνιαι Α650|.. ν. ὅ6 
Σαλμωνεὺς σατυρικύς 50Ρ1|. Ρ. 199 
Σεμέλη ἢ Ὑδρυφόροι Α650}!. μ. 56 
Σεμέλη Οατοϊηὶ Ρ. 620 θ᾽ ορ ηἷ5. ΑἸ. 

Ρ. 002 

ΙΝΡΘΕΧ ΒΑΒΥΙΆΑΒΥ͂Μ 

Σεμέλη κεραυνουμένη ϑρὶ Πανὶ 
(ϑι14.) 

Σϑενέβοια Ἐπν. Ρ. 446 
Σίνων ϑορ!ι. ρ. 300 
Σίσυφος ΟΥἰὰθ6 ρ. ὅ98 ϑορὶι. Ρ. 

200 

Σίσυφος δραπέτης Α656}.. Ρ. 57 
Σίσυφος πετροκυλιστής ΑΘ50}.. Ρ. 57 
Σίσυφος σατυρικός βὰν. Ρ. 450 

Σπείρων σατυρικὸς Ἐπν. ρῥ. 401. 
Σκύϑαι ϑοριι. ρ. 300 
Σκχύλλα ρΡ. 658 
Σκύριαι ΕπΡ. Ρ. 452 
Σκύριοι μ. 668 ϑ0γ}}ι. Ρ- 301 
[Στασιασεαί] 

Συλεὺς σατυρικός Επν. ρ. 408 
Σύμμαχοι Τιγοορμι. (8 14.) 
Σύνδειπνοι ὅϑ0ρ1ι. ρ. 127 
Σύνϑωκοι Ρμνγη. (514.} 
Σφὶγξ σατυρική Αδ650}.. Ρ. 89 ΡΙ[ο16- 

πιᾶοὶ Ηδρ]δοϑβί. (514.) 
Σφυροκόποι ὅ00}ι.. Ρ. 188 

Τάνταλος Αὐἰδίατομὶ ρ.564 ΑΥδιαο 
Ρ. 5868. ΡΏΡΥπ. Ρ. 669 ϑορῖ.- Ρ. 
208 

[Τέχμησσαὶ] 
Τεκνοκτόνος ΑΡΟο]]οά. (δυ4.) 
[Τελάμων] 
Τέννης Επτ. τὰν, Ρ. 45 
[Τεύϑρας]} 
Τεῦκρος Ιοπὶβ Ρ. 572 ΝΙοοπιδοΠὶ 

(δι 4.) ΒΌΡΙΙ. Ρ. 2308 
Τηλέγονος ΠΥ ΟΡ ν. (δ14.) 
Τήλεφος Αδ6β0]ν. ρ. 60 Αρᾷμι. γ. 

598 ΟἸδορΠ Ομ 5. (ὅ114.} αν. Ρ. 
456 ΙορΠοηϊ5 (8114.} ΜΟΙ ΟΝ 5 
Ρ. 6351 ὅορῖ!ι. γΡ. 304 

Τημενίδαι Ἐπ. Ρ. 468 
Τήμενος Επιν. Ρ. 460 
Τηρεύς ῬὨΪΙΟΟΙ5. Ρ. ὅ89. ϑορῇι. ρ. 

204 
Τοξότιδες Α650}ι. Ρ. 60 
Τραχίνιαι ΒΟΡΗΘΟΙΙΝ 
Τριλογία (7) ΝΙιοοιμδοιὶ (δυ14.) 



ΙΝΘῈΧ ΒΑΒΥΑΝΥΜ 

Τριπτόλεμος ϑορὶι. ρ. 908 
[Τρόπαιον Βάκχου] 
Τροφοί ΑΘβοῖι. Ρ. 18 
Τρῳάδες ἘΝΆΙΡΙΙΝ 
Τρωΐλος Ριγγη. ρΡ. δῦ9 ϑορ!ι. ρ. 

212 

Τυδεύς ΤΙδοάοοϊαο Ρ. 624 
Τυμπανισταί ϑὅορ!ι. Ρ. 318 
Τυνδάρεως Νιοομπδομὶ (814.} 5όρμι. 

Ρ-. 216 
Τυρώ Αϑδιἰγά. πιη. Ρ. 608 ΟἀΡοϊηϊ ρ. 

620 

Τυρὼ α΄ εἱ β΄ ϑορ!ι. ρ. 317 

Ὕβρις σατυρική βρῇ. Ρ. 391] 
Ὑδροφόροι Α6560}. Ρ. 86 ϑόρῇ. ρΡ. 

221 

Ὑψιπύλη Αφ56}". Ρ. 62 Επν. ρΡ. 467 

(Φφαέϑων Ἐαπν. Ρ. 471 
Φαίακες ϑόρῃ. Ρ. 399 
Φαίδρα ὅορᾷ. ρ. 399 
Φεραῖοι ΜοΟΒΟΒΙΟΠΪΒ Ρ. 632 
Φϑιώτιδες ϑορ!ι. ρΡ. 995 
Φιλοκτήτης Ρ. 664 Αοἰιδοὶ ρ. 585 

ΑΘβοῖ. Ρ. 62 Απερποπεϊβ Ρ. 618 
Επτ. Ρ. 481 ΡΒΠΠΟΟΙ 5 (5 α14.} ΤΗΘο- 
ἀθοίδθ Ρ. 62: 

141 

Φιλοκτήτης (ἐν “ήμνῳ) ΒΟΡΗΟ. 
ΟΙΝ 

Φιλοχτήτης ἐν Τροίᾳ ϑορ!ι. ρ. 390 
(Φινεῖδαι μ. 654 
(ινεύς ΑΘ50}.. ν. 64 
(Φινεὺς αἱ οἱ β΄ ϑορῃ. ρΡ. 336 
Φοῖνιξ Αδβιγνά. πη. ρ. 603 Επτν. ρ. 

488. ΒΟΡΙΙ. Ρ. 398 

Φοῖνιξ α΄ οἱ β΄ Ἰοπὶβ ρΡ. 578 
Φοίνισσαι ἘΝἊΙΡΙΠΙΝ Ρμγγη. ρ. 

559 

(Φόρβας Τοβρίἀϊ5 (δ 4.) 
(φορκίδες ΑΘ50}.. Ρ. θῦ 
(Φοίξος Αοἰιαθὶ ρ. 586 Επι. ρ. 492 

ΒΌΡΠ. Ρ. 398 
Φρουροί Τοπὶ5 Ρ. δ74 
Φρύγες ΑΘ501ι. Ρ. 66 ὅόρῇ. ρ. 399 
Φρύγιοι ΑΘ50}ι. Ρ. 68 

Χοηφόροι ΑΕΒΟΗΥΙΠΙ 
Χρύσης ϑορῖι. ρΡ. 399 
Χρύσιππος Ὀϊοροηΐβ (7) Ρ. 627 Εν. 

Ρ- 4907 Πυοορμν. (δ14.) 

ἐβμυχαγωγοί Α650}.. Ρ. 68 
ἱϑυχοστασία Α650}.. Ρ. 69 

Ὧραι (2) ν. 684 
᾿Ωρείϑυια ΑΘ50}. Ρ. 70 Βόρῃ. Ρ. 380 



ΙΝ ῈΧ ΒΟΝΤΙΥΝ 

ἈΘΒΠΠ65 Γαΐ. ἴ5αρ. ᾿π ῬΉδοποπι. οἥ. 
Ῥείαν. δυᾶπο!]. Ρ. 121 Α ξορ!ι. θ07 
122 Β ὅορι. ὃ9ϑ0ῦ͵:ς 122 Β᾽ ἘΕπιν. 858 
ΘΌΡὮ, 0058 199 Εὶ ὰπν. 881 140 Ὁ 
Επτ, 889 

ΛοΙᾶπαβ Ν. Α. 2,10 ϑορῇ, 5953. 8,17 
Εν. 401 ΣΦ. 54. Ἕσιν, Ὁ15.. Ὁ Φ ἘΠῚ. 
Ρ. 440 ὅ; 84 Ἐπτ: 515. 6. 185 Εἰατ: 
Ῥ- 4971. 07 81 ΒΌΡΗ., 834.:.72 39. Εν. 
110 861 500}. 8] 7,47 Αο6Π. 45 ρΡ. 857 
ἈΒοΙ, 4,7 ΕΠ. 610... ..8. 1 «Επν᾿ (587 
9, 1 Εὺύν: 912. 9.542 Αοβοῆ: 80: 1’ 
18΄ ΟΡ Π: 598: 2.10 ἈΓΘΒΟΠ.. 229. 12, 
7 Ἐπ. 844. 9, 8 ΑΒ 980 14:.Ὁ 
Ἐπιν. 8585 Υ. Η. 1, 80 δάδϑρ. 11 2, 
8. Εν. 9: 297 Β6. 2. ΖΙ ἔπ. ἢ. 107 
9, 29 Δ668ρ. 107 ὅ, 19 Αδβοῖ, ῥ. 21 
54. 12, 16 Επιγ. 8566 14, 40 Οδτοΐη. 
Ρ. 619 

Αδβομῖποβ ο. Τα γο ιν. 5 128 Τὰ. 857 
151. ἘπῸπΡ. 671 15» 105. αν: 809 

ΑἸοΙάαιὰ5 ΠΧ. Ρ. 185. Βορ]ι. Ρ. 116 
ΑΙοΐποιιβ ἴβαρ. ῬΙαί. ἄορι. ο. 324 

Εν, 838 

ΑἸροίρῆν. 2, 2. 1 δάθβρ. 12... 1:2, 5 
Δᾶ650. 13. 9, 44, 8. ΟΙδϑύ θη. 2 ρ. 0017 
9, 48,1. 4.656]... 514 5,49, 1 δά65ρ. 14 

ΑΙοχαπέον Πού. ΝΥ} Ζ. νο]. 8 ν. 410 
54. ἔτιν, 858 

ΑΙοχῖς ὅοπι. 95 Ρ. 410 Επν. τοι 410 
ΔΘΒΡ. 289 4067 Αοβϑο}), ρ, 86 521 
Επν. 322 

ΑἸ οηΐι5 6 ἀΠΠ᾿, νοοὰ}». οἀ. γᾺ]ο]Ἰς. 
Ρ-. 20 ἴὅπν. 128 94 ἔων, 690 Κ00|", 057 
97 Αδϑοῆ, 13 09 Αδβοῖ, 28[Γ᾽1᾽ 76 
ΘΟΡ]Ι. 14. 80 Ἰὕπν, 206 119 Ἰὕπγ, 110 
192.17 Ἰδαν, 100 

Αἰρῃῖα οι. 9. ν. 913. Αοβοῖι, ᾿. 80 
Ἀπαχαπάνἀο5 Οὐπ. 9. ρ. 200 Τὰπιν. 912 

“Λπροῦ. ΑἸ γο 5. ν, ατάαμαμ. ΑἸ γ05. 
ΛΑπροά. Βασμημαπηὶ ν0]. 1 νυ. 191,29 

ιν, 805 251, 28 Εν, 9095. 291, 20 
ΘΟΡΪ.. 95] 922,10 Α6β0}}. 42 924, 
Ιύ ὅορὶι. 153 357, 20 ἔψανρ, 1090 
2201, 9 ΒορΡ}. 573 901, 20 ὅορ]ι. 995 
904, 9 50ρ].. 9951] 390, 8 ϑορ]ι. 990 

404, 1 ϑορῇν. 1000 412, 7 Εν. 410 
415, ὅ ὅορ!ι. 1005 418, 24 ἔλπιν, 1091 
γ0]. 2 γν. 7ὅ, 14 Αδϑοῖ. 425 970, 9 
ΑΘΒΟΠ, 18 

Απροά. Βαγοοο. ἴῃ Μαβοὶ Οαπίαθι. 
γ0]. 2 νυ. 114 Αδϑβοῖ, 189 428 

Αποοά. ΒΟΚΚΟΙῚ ν. 5, 21 Αϑϑβοῖ. 3 6, 
1 δάοβρ. 209 0, 19 Α650]). 287 0,16 
Αδβοῃ. 406 0, 19. Ζν. 470. 14,.21 
500}. 145. 17, 20 δάεθβρ. 220 20,18 
ΑΘβοῖ, 405 21, 27 ϑο0ριι.911 29,12 
Αδϑοῦ. 442 29, 28 Αββοῖ. 110. 20, 
11 Ελιν. 8061 28, 8 ΘοΟρΡΒ θΙ. ὥ8,.,.ΟΥ 
ΘΟΡὮ: 922. 85. 1 ἀά65ρΡ. 211: 90.118 
ἃ65Ρ. 212 .57.. δὐοβρ. 279 .98..7 
αᾶθ5Ρ. 2141 40, 20 5ο0ρ1|.. 430,8 40, 
21 δάοβυ, 275 40, 80 Εὑύγ. 1709 48, 
22 Αβδβοὶν, 389. ὅ0, 80 ϑόρῇ. 800 
ὅ9, 21 δάρβρ. 26 ὅ9, 81 Βορῇ, 433 
ὅ6, 17 ὅορ!ι. 7141 64, ὅ δάδβρ. 271 
04, 14 Αθβο]). 482) 08, 4 5ορ]!. 998 
72, 24 δάϊθβρ. 215 79,18. Α6βϑῇ, ρ. 68 
18, 2ὅ δάοδβρ. δ0)Σ 82, 982. Βόρῖι. 609 
88, 21 ΟΡ. 610 88, 22 ΘΟΡΠ. 5971 
89, 28. 500}). 051 84, 11 ϑ0ρ]!. 471 
84, 18 5ο0ρ]ι. 200 8, 11 Επτ, 6095 
80, 18 50ρ].. 173 87, 25 Βορ]η. 209 
87, 290 Ευγν. 814. 89, 19 ϑορ]). 591 
90, ὅ. ΑπιΡ}}. 1 Ρ. 615 90, 81 ορῇ. 
114. 92,1 50ρ]..58᾽ 93,206 Εν. 768 
94,1 Επν. 661 94, 8 50ρ].. 485 Θθῦ, 
28 Επγ. 616 ..97, 4 δορὶ". 165 ΟἿ, 82 
ΘΟΡΙ, 11: 97, 89 Βόρῃ. 564. 98,7 
ΒΌΡΙ.. 142... 98. 11 Βορη. τοῦ 1 
14 Αββοῇ. 106 1085, 25 Επιν. 42 10, 
27. ΒΟΡἢ. 223. 100. 18 βοθιιι “418 
106, 27 Επγ, 615 106, 838 ϑορ!!. ὅ 
107, 19 Επιν, 654. 107, 25 ΒοΡῃ, ὩΣ 
107, 80 ὅορ!), 460 4158 108, 9 Βορ!ι. 
1902 108, 81 βορὶι, 96. 100: 1 
Ἐὰν. 170. 100,17 Εὐν. 2 ΤΡ Ὁ» 
Αθβοῦ, 105. 114, 6 ΦΡῃγγα; 18}. δ0ὺ 
115, 8 Αοδβοῖῦ, 91 .110.,,3. "01. 988 
1160, 7. Αοϑοῖ).. 188..ὄ 110,. 26 Ῥαύγῃ. 
22 ρ.ὅθι8η. 128, ὅ ὅο0].. 29 128, 
28 ΒορΡἢ. 6090 184, 8 δορι. Ρ. 18ὅ 
211, 82 80ρ]!. Ρ. 186 224, ὃ ἃ4685Ρ. 
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401: 220,4 δάθβρ. 0] 229,1 δορ]". 
38ὲ 821,.22. Αοϑοῖ. 1383 825, 22 
ϑοΡ]ι. 8589). 3.9.2, ὁ ὅόορ!. 810 882,20 
ΛϑβοΙι. 157. 80, 10 ἀἄοβρ. 486. 330, 
ὁ ϑορ]ν. 880 85.5.0, 7 ϑορ]ν. 8581. 987, 
δ᾽ ΑΘ}, 2582. 957,11 Νίοοηι, 2 Ρ. ὅ91 
θ8, 14 Επν, 1105 8998, 10 Βορ!ι 6019 
θ99, ὁ Εὺπν. 16. 899, ὃ Βορ]ι. 118 
399, 10 ἔπιν. 1005 840, 22. 50]). 583 
940, 20 ἔπιν, 889 8340, 20 ὅ00]}.. 8585 
948,.11 δ0ρ].. 5881 5348 54ᾳ. Εἰπιν. 860 
944, 8 Α6580}}. 2098 944, 28 500],. 20ῦ 
945,13 Ξορῇ. 5889 940,10. Α6βοῖι. 68 
840, 19 Επν. 80ΓΙ 847, 24 Α650}). 27 
947, 35 ΒΌΡἢ. 610. 947,20 ϑορ},. 1004 
947, 20 Αϑβοῖι, 28 947,80 50ρ],. 071 
δάρβρ. 15 847,92 Αρβοῖ, 832 9548, 
17 ϑὅορ!. 8900 848, 20 ϑορ]ι. 891 
949, 8 Επν. 923 9490, 7 Α680}. 283 
9549, 11 Νοοπι. 1 Ρ.. 5981 881], 9 
Ὁ 686}. 337 952, 16 ὅορ!. 941 859, 
4 ὅ0ρ].. 892) 959, ὅ βορῇ. 672) 859, 
Ἵ Ἀραδίῃ. ὃ ρ. 592 809, 11 Α656}. 
124 858, 17 Αοβοῦ. 429. 858,.28 
Βορὶ. 1065 8590, 22 Επν. 1799 860, 
18 ὅορῖι. 894 800,90 Αδϑοῖ. 8 9061, 
1. Αοἢ. 46 ρ. ὅ817 80], 2 80}1,. 826 
901, 20 ὅορ!ι. 862 862, 8 Επτ, 802 
902,10 υγν. 865 8062, 22 00}. 673 
869, 2 ὅορ!. 1011 909, 8. Επν.΄. 1030 
9607, 15 ὅορ!ι. 3899. 907, 20 50η]}!. 
δῖ4. 367,92. Θορῆῇ. 896. 3608, 39 
ΑΘ80}}. 384 968, 51 Ευγν. 4160. 8069, 
19. 50ρ}). 897 969, 18 Επν. 864 86ὅ 
570, 9 ὅορῇῃ. 66 8572, 8 Αδ6β6}. 3288 
972, 18 Βορῇ. 1010 572, 14 ϑορ!. 
897 979, 2 500},. 61] 9578, 6 50}1}!. 
329 979,14 Βορῖ.. 616 379, 16 50ρ1.. 
8905. ὁ70.91 ὅορ|..905 576,52 50ρ]:. 
1018. 878, 15. Τὰν. ἸΠ Θϑ 90 
ΑΘβοῃ. 2386 989,1 Επν, 866 589, 4 
5ΟΡ᾿..899 983,8 ἔπν, 100 989,11 
ΘΌΡΙΙ. 901 589,51 Α6β0}. 403. Β0Ρ}!. 
ο09. 885, 1 Θορῖ, 2... .5365..98 
5001.. 115 402, 25 Αθβοῃ, 373 404, 
21 ὅορ!ι. 814 406, 9 Α656}.. 156, 2 
407, ὅ Αραίῃ. 29 Ρ. ὅ980, 407, 12 
ΟΡ]. 617 419, 14 ὅ0γ0}!. 351 414, 
2 ὅ001., 018 414,15 Επν. 1032 418, 
11 ὅορ}.9858 418,12 Α6ϑ0}".8 4ΔΙθ0, 
19 500},.912 421. Α65.}}.407 422, 
9.9 ΟΡ. ὅ68. 420,18 δορ!. 8175. 452, 
θΘ ορῇ. 9:15 4985, 20 ϑορ!. 331 439, 
10 ὅορ!ι. 910 439, 12 Αδβοῃ. 279 
440, 82 Επν. 8542) 442, ὅ ϑογμῇ. 266 

444, 32. ὰυν, 101. 445, 18 ΑοΒο0Π, 
13 440,12 ὅορ]ι. 3988 447, ὅ ὅορ]!. 
015 447,17 ὅορ)ν. 471 450, 4 Λ6560}). 

4052) 450, 20 δορ!). 8386 450, 28 
Δόβοῖν. 812. 450,30 Αὁ50}). 409 453, 
18 δορ!ν. 191) 450,1 Α680}}.220 457, 
21 Α680]}]. 284 48, 18 Αο650}), 257 
459, 31 ϑὅορ].. 99 404, 9. ΑΦ680}}, 
4τ4 407,9 Α686}). 288 407,15 ορ}. 

921 407, 28 ϑορ]). 9) 0 467, 31 
ΘΟΡΪ.. 5612 470, 19. ϑορ)!ι., 1398 472, 
15. ϑορ!. 553 472, 22 ϑορ!η). 110 
470, 81 ὅορ]ι. δ0ῦ 4706, 1 ϑορῃ. 
6025 514, 9 Επν, 400 514, 11 ΕἸγ, 
410 780,12 Επν. 58:9. 857,9 Αο8οῇ. 
2058 872,2] 50ρ]..417 Θθῦ, 28 ϑορῇ. 
18. 1079 Α680}}. 2785. 1108. Επν, 521 
1185 Επι, 415 1106 ἴοη. 67 Ρ. 578 
1100. Αδ6580}). 4183 ὅορ!μβ. 200 1208 
Ιοη. 25 Ρ. 5711 1207 δορὶι. 101 1804 
5οΡΠ. 4 1300 54. δά68ρ. 76 1364 
Αο]..27 Ρ.ὅ84 1970 850ρ]ι. 679 1981] 
ΘΟΡΙ. 916 [1301] Α680]}, 42 1309 
500}.. 4 1408 Αοβοῖν. 428 1418 
ΞΟΡΠ. 108 

Αποοά. Βοϊββοπδάϊ νο]. 1 μ. 09 ἔπν. 
812 178 ΟΠδογθηι.. 2 ρ. 6017 90 Επν. 
89: 114 Ἐπν. 1029 1168 Επγ, 719 
118 θεοιηοη. 2 Ρ. 64 154 τιν. 539,2 
155 Ευγ. 1014 157 Εὺν, 1048. 159 
Ἐπ. 181. γόοῖ. 8.». 259: ὔδβρ." 11 
Επν, 1186] 244 8Δ4685ρ. 158154 245 
δάθβρ. 169}Ὃ6Ὃ 240 δάρθβρ. 188 249 
δᾶσδβρ. 151. 255 680. 158. 255 
δάθ5ρ. 15916060 209 Αδ6β0}). 18 467 
δἄοθβρ. ὅ4 409 Οματεί. 1 ρ. 642 
ψ0]. 4 ν. 459 ἔυν. 190 

ΑἈπεοοά. Ονδιπουῖ Οχομ. νο]. 1 μ. 02, 
15 Αρβο. 838 118, 14 ϑορ].. 476 
119, 12 Α65.}}, 289. 122, 8 ἔπιγ. 808 
122,17 Α6β0}. 125 182,19. ΕΓ, 869 
189, 6 δίοσ. 51ηορ. 2 Ὁ. 629 - 229, 
11 ὅϑορῃ. 680 220,8 ϑορΡῇ. 8598 208, 
25 ο0ρΡῇ. 68: 288, 25. Αθβοῇ. 290 
943. 24 ὅορῃ. 416. 944,8 8001}. 111 
γο]. 2 ν. 29,19 Ιοῃ. 6ὅ Ρ. ὅ7ϊ8 268, 
2 Ἐπαΐ, 820 2590, 18 Ι0η. 25 Ρ. 571 
918, 6 Αδβοῃ. 42 587, 4 Ευγ, ρΡ. 
802) 413, 9. Ιοῃ, 3ὅ Ρῥ. 81 414, 18 
Αθβοῆ. 290: 448, ὁ ἴπν. 809 443, 
11 Αθϑο}. 924. 448, 12 Αδ56}.. 4 
452,17 Επν. 571 455, 80 ϑορῇ. 710 
4560, ὁ Α656}. 814 νο]. ὃ γ. 194. 
Ευγν.12 20, 10 ϑορῇ. 332 298,12 
ΒΌΡΙ. ὅ24. 20, 15 Α650}.. 212 809, 



. ἈΠΙΠΟΙ. ῬΑ]. 7,357 δάθβρ. 850 

τ4ιὶ 

92 Ἐπ, Ρ. 11 8570, 9 Α6β0}. 194 
373, 20 Ευν. 029 νο]. 4 γ. 2ὅ, 26 

Επν. 6580 Θ0 Α6501.. 174,2 50}}1. 441 
144. 81 Ευν. 809 145, 2 Ευγ, 809 

204, 25 Επιν. 899. 259, 89 Εν. 872 
254, 19 Επν. 1090 264, 24 ΗΙρροί!!. 
5}ᾧ}. 6821 266,11 Εὐγ. 4886 916, 21 
Ι0Ρ}}. Ρ. ὅ8ου 981, 28 Αδ686}). 292 
3516, 15 π΄. 109] 9518: 90 θυ. 682 
929, 20 ὅορῇῃ. 052 990,8. 800]!. 417 
999, 1 Εὐν. 197 838, 17 ϑορ!ι. 1608 
424, 8 Επι|΄. 895 

Ἀπεοοά. Ογδπηοῦῖ Ῥανῖ5. νῸ]. 1 ρ. 7,29 
πν: Ὁ.9.455. 20. 1 πῦ. δ᾽ ΠΟ Σ ΠὉ 
22. ὍΠ δου. 16 Ὁ. 611. 191-. 8: Ἐπ᾿ Ρ. 
8905 102,27 Επγ. 866 243,15 ΤἼΘθο- 
ἀθοί. Ὁ. 624 248, 20 Οατοΐη. ρῥ. 619 
202, 21 δάθβρ. ὅδ 990, 28 Βορῇ. 161 
998, 29 δάδθβϑρ. 48 999, 24 Α6βοῇ. 
289 09. 1 Ἐπ. 15,..2. ΦγῸ1}. 2 0 
299, 6 ὅορῇ. 1019 259, 4 ϑορῇ. 1019 
γν0}]. 8 ν. Κ'0Π01]. Ηομπι. νο]. 4 ὑ". 
12,18 ϑορῖὶι. 441 12, 14 Α656ῃ. 174,2 
89, 22 ΑΘϑ0ῇ, 225 2206 ὅ2, 20 ΒοΡ!. 
803. 60,21 50Ρ}},.917 ΟἹ, 18 Α656}.. 
481 79, 92 Βορῇ. 650 8ῦ, 29 ΑΘ650}. 
18 90,18 Βορ!ῃ. 1703 114,12 Ευγ. 
1059 109, 99 Επτ. 9955. 179,9 ΒορΡ!. 
188. 174,21 Επγ, 1090 174,25 ϑοΡ}. 
9532 188, 11 Επγ, 995. 189 ἢ Β0ρ!. 
220 188, 20 50ρ!!. 3671 8588 199, 91 
ΕπΡ, 1090 246, 20 ὅορ!. 189 24, 
24 ὅ0ρ1.. 108 949, 21 Ἐπν. 897 

Αποπυι. ἄς θαυ». οὐ βοοθο. ν. 
Αποοά. Βοῖ55. νο]. 8 

ΛἈποπνπ. ἄς ἤριτνῖα οὐ. Βοπποίάον. 
33. 854. Α6β80}). 340 

Ἀποηυπι. δ ἵγὰ ἴη οϊππι. Ἠφδτο]. 
οεἄ. Οχοη. 1 μ. 51 500},. Ρ. 128 

Ἀποηγ. ἄθ ΝΙΙΟ ἴῃ Αἰπθη. οἀ. 
Π)1π4. ρῥ. 104 5ᾳ. Επιν, 250 100 Α656}. 
293 

ΑἈποηνγπι. 586 γ. ἀπε δοορί. πη Οτο]- 
Π| Οριδο. βοπέ, γ0]. 2 μ. 210 δάδθϑβρ. 
16. 222 ΑΘ6Β80}), 294 29ὅ 

ΑἈποηγπι. ἴῃ ΜυΓΠορν. ΝΥ οδύίουπι. μ. 
940, 10 ϑοβι.η. 2 ῥ. 69984ᾳ. 947,9 
ΒΌΒΙΙΠ, 3. Ρ. 010 

Αποηγπι. ἴῃ Πού. ΝΥ α1Χ. νο]. 1 γ. 
130. ᾿ὕπν, 8309. 8572 νῸ]. 9. ν. 049 Εὶιν. 
417 1730 Επν, 8095 ψό]. 8 γν. 000 
λγ΄, 583 

Αποπγ. Ῥονίρ!ια Ῥοπί! Τπαχ. νυ. 1 
Α650]., 184 180 

Ἴ, 048 

ΙΝΌΕΧ ΕἘΌὈΝΤΙΥΜ 

107 Επι᾿. 685. 1014 
14, 10 τπιν. 417, 2 

8665Ρ. 4:1 10, 
11. 170 «468ρ. 81] 
δαα. Ρ. Χν 

Απίϊαίί. ν. Απροά. Βοκκ. 
Απίροπιβ Οανυϑί. ο. 115 Α656}), 305 

299 

Απίρπαᾶπος Οοπ. 8. ν. 8. ὅόρῖν. 685 
Ἴ Ἐπν. ρ.291584ᾳ. 89 δᾶββρ. 18 144 
ἔπιν. 587 τ 

Απίοπίπιϑ ν. Μίατοιι5 Απίοῃ. 
Αρμίποπῖπ5 Πού. ὙγαΪΖ. νο]. 1 γ. 

67 Επγ. 809 δ λιν, 872 
ἈΑρο!οάοτιδ 1, 8, 2 πρὶ ὅ20 1,9, ὃ 
ΟΡ 17 τ᾿, 9 ΘΌΡΙΟΡῚ 150 
84. 12.1.4. 8719. 3. 1 ΠΡ Ρ. 
899 2), 2, 1.δὰν-.,». “τι 2 νῆ 9 
δᾶρθβθρ. 19 38, 1, 4 δἄθβρ. 20 9, 2, 
2 Ἔυν. Ρ..398.88. 8, ὅ, 6 Ἐπὰν ἴρ.- 
δον Ὁ 7, 8. ἴα, ἢ Ρ. «909: ΘΥ 1 
Ἐπὰν. Ῥ. 808 

Αρο!οπῖπ5 υβο. ἀθ Οοηΐϊ. ν. ἘγασυοΣ 
ΒΕΚΚ. ν. 514 ἀε Ῥεοη. ν. 70 Β 
ΟΡ]... 41. 990 τιν. 69. 46 δ'υπηί. 
Ῥ- 4, 18 Δ465ρ. 22 

ΑΡοΟΙΠΟπῖτιϑ Βό0ρ1ι. μοχ. Ηοπι. οἀ. 
ΤΟ]]. ν. αὐλῆς ἔπιν, 179 ἤτοι Δ 665}. 
241 ἰονϑιάδος ϑ0ρῇ. 600 σάκος 500}. 
984. 

Αρρίαπιις Β. Οἷγ. 2, 85. ϑορ1ν. 785 
2,..1568 λιν. .968 

Αρυ]θῖπ5 ἀθ πηπιπᾶο ο. 14 δάδβρ. δ0 
Αὐρῖιηι. 6801. Αρᾷιπι. Α 6501). ἢ. 51 

58ῃ6. ῬοΥΒ. Αθβο}), Ρ. 8. ΓΡΗγπ 9 Ὁ. 
δῦ9 ῬτΟπι. 500. 815 ϑορί. Α650}). 

28 

ἀὐρύ μα Ἐπιν. ΑἸο. Επισ, Ὁ. 802 
Α680}. ρΡ. 44 ἩἨΗΐρρν. ἔν. 
Μοά. Δ6801}}. 49 Νϑορῇν. 
ΡῬ. 3805 ῬΙοοη. ἔπιν. 
Τὰν. 1099. 1094 

Αγραμπι. ἴβοον. Βιιδῖν. Επν, ρ. 308 Ἐ 
ΔΑαριι. 50 Ρ1. ΑΙ. ϑορ!ι. Ρ. 109. Ρ. 126 

Απί. Ἐπ᾿. Ρ. 322 
Αγρυπι. ΤΠ θοον. 14. 8. ΒοβιιΠ. Ὁ. 680 

11 Ἐπ. 666 
Λυϊϑίαοποίια 1, 27 ΛΟ90}, 

ἔν. 912 
Αὐι δ ἀο5 οα. Ὠϊπηάον. νο]. ΓΝ 27 

ΑΘΒ0}. 8785. 51 αν. 0666 ὅ9 δάοβρ, 
29 110 5ᾳ. Επιν. 488 180. 50}. 6008 
922 Ἰὺιν. 006 9588 δἄθβρ. 134 40] 
ἔπν, 5711 421 ϑορ]ι, 899 4830 ϑορ]ι. 
008 1792. δὅξβρ. 24 νὸ]. 2. γ. 17 
Ἀϑδοῖι, 185, 4..19 Επτ.. 711 41 θ᾿υν- 
488 51 ἴὺπν, 875 138 54ᾳ. Εν, 189 

Βδοοῖι. 
Ῥ. 390 

Ρ. δθ6 Εν, 
Ῥ.425 ἘΠ65. 

φ40᾽ἘΒ; ὃ 



ΙΝΠῸΝ ΕΟῸΝΤΙΝΜ 7410 

204 ἔπι, 452) 810 δἄοϑρ. 8303 5373 
ΟΡ}. 13. 570. Αδβο]ν. 9900 809 δορὶ)". 
Ρ. 137 405 ὅ0γ0]}.. 089 443 Α680}!. 
20) 444 ἔπν. 88. 400 Αο8οἷν. 293 
024 Αδβοὶν. ὑ. 8} 704 δάθβρ. 152 

Αὐϊβίορι. Αοπ. 8. Επις ΤΙ8 8953. δάοβρ. 
5 [10 π|ν. 855) 208 αὔοβρ.11 418 
Ἐὰν. Ρ. 4283. 421 Ἐπ, Ρ. 4588 429 
Επν. Ὁ. 4185. 420 ἔπ", Ὁ. 852 δάθϑρ. 
0 480 Επιν. 1Τ05Ξ. 432 Επιν. ρ. 456 
438 Ἐπν. Ὁ. 882: 485 Εἰν. ἢ. 383 
440 Ἐπ᾿. 0095 4410 Εἰ, 102 449 
ἀἄρβρ. 27 450 Δά6β5ρ. 2 454 Εν. 
111 472 Ἐυγ, 572 
Επν. 171 540 Επν,107 ὅ48 ἔπιν. 710 
00 Επιν. 11 577 Επγ, 118 Θ69 Επν, 
910 889 Αθβ0}). 105 1184 δά δ6βρ. 28 
Αν. 100 ϑορ!ν. Ρ. 205 276 ϑ0ρ]". 
δὍ88 210 Ἀδβοῖ. 858. 281 282 ΡῬΉ1- 
[06]. Ρ. ὅ8. 948 Εν, 191: Τ9Ο0ΡΉνγγη. 
15.861 800 Αδβοῖν. 130 808 Α 656}. 
ι35 829 βόρῇ. 618 8051 ΒόρΡῇ. 446 
857 50Ρ]}). 4411 1006 Ῥῆτγγῃ, 18 Ὁ. 561 
1147 465Ρ.29 1197 δἄε650.380 1292 
Επτ. 680 1238 δθϑρ. 8᾽Ἱ' [240 
Θορΐι. 6564 1242 Επγ. Ρ. 402. 1247 
Ἀδβοῃ. 185 1391 δάθερ. 82 1997 
ΟΡ. 432 1382 Ευγ. 1388, 2 1420 
Ἄδβοι. 186 1708 δάθβρ. 33 Ἐςοὶ. 
Τ ἀὕρΒρ., 83. “110 ᾿αὔδβρ, 35 9590 
αἄθβρ. 86 3502 Αοδϑοῖ, 134. πᾳ. 89 
ΘΌΡἢ. 000 214 Εγ. 817 221 δάββρ. 
87 498 ϑ50ρ].. 28 548 ϑο0ρ[. 278 
818 Επιγ, 723 1000 ὅορῃι. 44. 1240 
Επν. τ0ῦ 1248 δΔά650Ρ.25 1244 δά65Ρ. 
88 1249 Εν, 3159 1259 δάδϑρ. 89 
1302 Επι, 67 Τιγβ. 138 500}. 591 
00 Επτ. 1714 1718 Ἐπν. 8310. 908 
τ. {10 1124. ἜΠΙΠΡ 151 1180 ἔπη, 
865 1289 δἄοθβρ. 32 ΝᾺ. 80 Ἐπ, 
Ι000 138 Ευγ, 57 510 ϑοόρῇ. 278 
ὅ88 ΘΌΡΠ. 611 891 Ἐπτ. 721 1008 
Επτ. Ρ. 46 1154 Επτ. 625 Β0ΡῈῇ. 
418 1264 Χρηοο!. 10.597 1571 Επνγ. 
Ρ. 391 1408 Δ465ρ.40 Ῥδο. 70 Ἐν. 
808 114 Ἔν. 1 119 ἘῸ’. 18. 124 
Ἐπν. 605 185 ΕπΓ, 808 Ὁ. 385. 140 
αἄθβρ. 41 140 Ἐπιν. Ρ. 3582 154 Επιν. 
5809 182 Ευν. 386 ΟὟ] ἈΘΗ, 27 ῃ. 
584 28 Ἐπιγ, 721 0609 Επτ. 401 7522 
Ἐπν.314. 720 00.278 1018 4650. 
4 1177 Α6βο]ν. 130 ῬΙπέ. 541 ϑορῇῃ. 
9801 601 Επνι. 723 080 ϑόρῇ. 639 
800 800]1.3581 1127 ᾶο5ρ.42 115] 
δᾶοβρ. 288 απ. 64 Εὐγ, 105 72 

4709 Εἰιν.99: 497. 

Εἰν, 5609 93. ἴὔὰνὸ, 989 100 1ἀπ|ν,). 43 
491 10 "ἶπν, 146 184 Αοἷ!. 11 Ρ. 
581 282 ἴδιιν, 1786 511 ὅν. 43 491 
357 ΞΌΡΠ.. 002. 405 τιν. 3380 470 
Ἐὰν, 891 ὕϑ0 αν, 90 ὁθῦ Βορ], 311 
104. Λοβο]}. 460 700 Τοη. 41 Ρ. ὅ7! 
840 Ἐπιν. 8575. 849 Επιν. ἢ. 398. Ῥ. 401 
011 Αοβ80}}. Ρ. 88 928 Αδβοῖ, 87| 
029 Α6ϑβοῖν. 414 932. Α650}}.12 0 997 
Α650}}, 130 431. 9085. Α650}}.0.30 992 
ΑΘ80}, 1217 104] Αδβοῃ. ρ.ὅ6 1049 
σανὶς Ρ.390 Ἐρ. 446. 1080 τιν, Ρ. 547 
1082 Επτ. 029 1182 Ευγ. 11 1187 
Εν. 1588 1200 Επιν, 229 1211 Επιν. 
182 1217 Ἐπν. 66Σ 1226 Ἐπ|Γ, 810 
1238 Επιν, 5280 1244 τιν, 484. 1204 
Αδβοῃ. 128 1260 Α6580}}. 361] 1207 
Ἀδβοῆ. 1253 1270 Αδϑοῇ. 232 127] 

ἈρΒοΟῆ. 1253 [274 Αθβο]}. 83. 1275 
Αδϑοῆ. 125 1977 Αϑϑοῇ. 123 1287 
Ἀδϑοῖ. 232 120] Αθβοῃ. 220. 1294 
ἈΘϑοῆ.719 1305 Εττ. 1609 1310 Επιν. 
δ 1539 τ. 105. 1392 Ἐπ|: 156 
1328 Ἐπν. 106 1338 Εὐν. 141 [1844 
Αδβοῃ. 1052. 1856 Ευγ. 4111 [1888 
Αδβοῖ. 245 1391 Επν, 110 1992 
Αδβοῃ. 186 1400 πιν.880 1402 Ἐπιγ. 
5885 1408 Αο6ϑοῖ. 880 1425 ἴδ. 44 Ρ. 
514 1427 Ἐπν. 8129 1446 ἔην. ὅ86 
1451 ιν. ὅ86. 1475 Ηἰπν. 19 “1477 
Ἐπν. 6302 1528 Αοβ8ο]. 8 ΤΠ 6 5πι. 
21 Ἐὰν.8395 120 Επν.37 1354 656}. 
588 177 Ευν, 25 272 Ἐπγ. 49: 404 
Ευγν. 66] 418 Επν. 801,3 519 Ἶ7λιν. 
112 847 Ῥπτ. Ὁ. 415. ὕ89) 866Βρ. 
4 ΠΠ0Ὸ Εὺ. Ρ. 51 7718 Ἐπτ. Ὁ: 421 
848 Επν. Ρ. 423. 870 Βόρῇ. 450 872 
δΔᾶθ5Ρ. 48 880 δάθ8ρ.44 895 «465ρ. 
45 9002 844658Ρ. 44 1015 Ευγ. 117 
1018 Επν. 18 1022 Ἐπιτ. 120 1029 
τὔἔν 195. 1047 ἘΠῚ 19. 1058 Ἰυν. 
15 1000 Ἐπγ,. Ρ.318 1005 Επιν. 114 
1070 Ἑυ:. 115. 1098 Ἔν. 193. 110] 
ΕΠπΥ.125 1106 Επγ.124 1107 Ετιτ, 129 
1110 Τὰ. 195 “1122. Τὸ. 88 1128 
ΕἘπν.14 ΨαΒΡ. 111 Εὺπτ, 6065. 220 
ῬΏνγη. 10 Ρ. 8606ι 3512 Ετν. 389. 579 
ΘΌΡΠ. Ρ. 181: 757 Επτν. 810 769 Επν. 
408. 1074 Ἐπν. 6066 1081] ΑΘ. 27 ρ. 
884 1207 δήρβϑρ. 41 1418 Επν. ρῥ. 
38354. 1400 ΡὨνγη. 6170. ὅ6᾽ 1519 
δᾶδβθῃ. 44 1624 Ῥῆνγη. 17 Ῥ. ὕ61 
Ἐταριη. Οοπ. 2 ν. 957 Επγ, 462 
1088 ΕἾΥ.182 1128 Θοόρῃ.804 1177 
Αδβ0ῃ. ρΡ. θὅ 588β.. 1180 Αρϑίῃ. 1ὅ ρ. 
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ὅ95 Επιν. 804. [184 Α65060]., 888. 1104 
δάοβρ. 49 1195 τι’. 959 

Ατιβίοίο! 5 οὐ. Βοκίκου. Μείθουοι. μ. 
304 Μ" 13 αἄ(δξρ. ὃ ΗἨΗϊβί. Απῖμ. 
ν. 098 ἃ 10 Α650}}, 291 Μθομαπ. 
ν- 8417 ἃ 290 Αμτρῃ. 4}. 616 ῬΙΟΒΡΙ. 
ν- 819 ἃ 25 Ομδοθῦθιη. 10 }Ὁ.611 8900 
8.234 Εν. 881 022} 19 Νίοοῃι. ἢ. 591 
045 ἃ 99 δάββρ. ὅ ΕΠ. Νῖο. ὑ. 
11104 28 ππν.10 1111] ἃ 10 Α6βοῇ. 
μ.21:... 1111 5.11. ππρῚ υ. 995. 1190 
ἃ 19 Επ᾿. 05 1120 αὶ 28 Εἰιγ."490 
1189 " 10 Αρδίῃ. ὅ Ρ. 88 ϑὃυ ν.ρὐ 1140 
ἃ 1909 Αρδι}}). 6 Ρ. ὅ98νυ 1112 ἃ 8 Επν, 
86 1140 " 10 δάοβρ. 81 1150" 
9 ΤΠοοάθοί. ρ.624 1150} 10 (δι- 
εἰπ. ὦ, 619... 1182. ἃ .99.. ἔ...)912 
1180} 9 Επν, 8900 ΕἾ. Μ. μ. 1208 
"» 10 Επν. 3890 1209" 80 λιν. 298 
1210 ἃ 14 Επν. 890). ἘΠῚ. Κπά. ρΡ. 
1290 « 1 Αρϑί!. 7 Ρ. 88 128 ἃ 
16 Επιτ. 89) 1298 ἃ 84 Εν. 298 
1299 ἃ 87 Απιΐρ!. ρ. 6195 1299 " 
22 Εὺπιν. 299. 1242 ἃ 87 ορ,, 684 
1244 ἃ 11 Επν, 88 1245 ἃ 28 
Δά650.8ὅ2 ὈΟΙΪΪ. Ρ. 1255 4 37 Τ]οά. 
8:0 ...699 «1277. ΠΡ 8 1919 
α ϑ,ΨΈΘν, 8828 1828 ἃ 15 Εἰ. 96ὅ 
1928 ἃ 10 δάδβρ. ὅ8 ἨΠιού. ν. 1970 
μ"ι4 ἔυτν: .131....1371:-Ὁ 51} ιν. 188 
1979 " 15 Απιΐρῃ. ρΡ. 616 1988 ἃ 
Ἴ Α650}),2959. 1902 ἢ 8 Αρδ1}). 8. 
ὅ964Ὼ4 1804 }Ὁ" 2 Επιν. 0062) 139904} 21 
Δάο5ρ.8 153978.19 ἀάοβρ. ὃ 1997 
ἃ. 17 Ευν. 40 1907 Ὁ ὃ Τ]ροοά. 2 
Ρ- 62 1397 " 18 δάοβρ. ὅδ 1998 
ἃ 4 δορὶ. Ρ. 204 1399 ἢ 22 Δ465Ρ. 
5 1999} 20 Απι]ρ0}}. 2 Ρ.60165 1999 
"28 ΤΙδοά, Ρ. 022 1400 ἃ 27 ΤΠποοά. 
Ρ. 6022 1400 ἢ" 9 Οαγοίη. Ρ. 620 
1400 }» 17 ϑορ!. ὅ82 1400 " 24 
(μον, 4 Ρ. 6038 140] ἃ 85 Τῃροά. 
δ». 6.4. 1401 ἢ 17 ϑΒορῖίι. Ρ. 128 
1401 » 95 ΤΠηοοά. Ρ. 6233 1402 ἃ 
10 Αρϑί. 9 Ρ. ὅ964 1408 ἃ 209 Ευγν. 
100 1407 "ὶ 34 «ἀθ68ρΡ. ὅ88 1409 
"10 Ευν. 619 1419 ἃ 1 ΤὨΘΟΡΉ, 
1.591] 1416} 1 ϑορῇ. Ρ.20: 1417 
ἃ 1ὅ Επν. 566). 1417 1ν 18 Οδνοΐῃ,. 
ρ. 020 Βποί. αἀ ΑἸΙοχ. ν. 1499" 
12 ἔπν, 1704 Ῥοοί. Ρ. 1447 " 21 
ΟΠ Δογ. ρ. 008 584. 1451 "21 ΛΑρϑιῇ]. 
Ρ. .δ2 1452. α 27 ΤὨδοα,;, Ὁ...θ29 
1453. 1» 29. Βορὶν. Ρ. 182 84. 1459 
"» 929. Αϑιγά, ρ. 0052 1454 ἃ ὁ Ἰέυγ, 
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45] 1454 ἃ 8 δὔρβρ. ῥΡ. 6581 1484 
ἃ 91 δάββρ. ρ. 658 ἔν, 488. 1454 
"14 Αρϑι. 10 Ρ. 89[Ὁ1 1454» 29 
δάθβρ. ὅὃ9 1464 ἢ" 28 (αδγοίη. Ρ. 019 
1454} 25 500... Ρ. 211 1454} 86 
ΟΡ. δὅ858. 1455 ἃ 1 Πίοαθορ. Ρ. 601 
1455 «ἃ ὁ Ροϊ]γὶά.. Ρρ. 606 145 4 9 
Τηδοά, Ρ. 634 1455 ἃ 10 8465ρ. . 
θ064 1455 ἃ 19 8668ρ. Ρ. 002 1450 
ἃ 20 (δτοίῃ. Ρ. 619 1455 " 10 Ρο- 
ἰγ ἃ. ρ. 6005 1455 })9 29 Τ]ιθοά. Ῥ. 
028 1450 ἃ 2 Αδβ0}}. Ρ. θ6 Ββ0ρ)!. 
ῬΡ.189 1460. 17 650}. ρΡ.88 1456 
ἃ 18 Αρϑίῃ. Ρ. 8985) 1450 ἃ 24 ἈρἉΠ]. 
9) ἤρι:: ὅ84 1457 Ὁ 20 δάδθβρ. 60 
1458 " 28. Α680}). ,49 Επγ. 790 
1469 " ὁ 7 ὅ0ρ1..“Ὁ. 167 1905. 1400 
ἃ 92 Αρβοῇ, Ρ. 86 1461 "18 Αρδι!. 
90. ὅθ4 1401 Ὁ 20 ἔπιν. Ρ..3890 1460] 
» 92. δάβϑβρ. Ῥ. 068 

Αὐνϊαπιβ Π 155. Προ. 3, 1,18 δάθ5ρ. 01 
Αὐνίαπιβ χροά. ΑἸοχ. ὁ, 19, ὅ Βόρῃ. 

210. «Ὁ 10: ΘΕ ΕἸ 1.968 
Αὐτίαπιιϑ ΡοΣΡ]. Ῥομί ἔπιχ. οὐ Ἠπά- 

50Π. Ρ. 4 Δά68ρ. 0)2 1954. ΔΑ650ῃ. 
184 185 

Αὐίομπίάονυ. 4, ὅ9. πν. 688 ΞΌΡΠ, 
715 

ΑΠΠΙαπα5. δ. ΟΟ]0Π. νο]. 1 ν. 9144 
γ΄. 1018 

ΑΓΒ οπδθιβ  ρ. 11 Ὁ Αθβο, 1106 170 
ΑΘ6βοι. 14 17} ΒΕ ϑορ!. 41 20 Ε' 
ΘΌΡΙ. Ὁ. 44 180 21 Α Ιοῃ. 80 ῥ. 575 
21 Ἐ' Αδϑβοῖ. ρΡ. 656. 23 Ὦ 50ρ].. 686 
28 Ε Εν. 835 91 Α Αοῇ, 89 Ρ, ὅ8δ 
846. 89.060 ϑβόρῃ. 686 ΤΠ γ. 85 ἢ 
ΟἼδον. 15 Ρ.611 897 Εὶ Αθϑοῃ. 1 40 
Α ὅορ!ι. 0531] 40 Β Αβιγά. 6 ". θ0ὅ 
40 Ὦ Επν. 822 49 Ο ΟΠιδου. 17 Ρ. 
011 478 Ἐπ. 225 48 Α δ8ά68ρ. 68 
80 Ε' Ῥυι]. 1 Ρ. 630 81] Ο᾽ Αβεδ... 
251] 1 Ὦ Αδβο}.. 111 500}. 862 “82 
Β ὅορ]ι. 0588. ὅ0 ἢ Τγοορῆν. 2 Ρ. 020 
00 Β Αὐϊἰβιίας 6 Ρ. δ03 02 Π' 50ρ]!. 
94 69 Βὶ Δ0}).40 ρ.587 09 Β' Δά68ρ. 
481. 00. Β ῬΗΠῈῸοΟΙ, 8. 9. ὅ80 Ὁ Ὁ 
ΑΘΒ0ἢ, 207 ΟΡ]. 5845 Ο7 Ε' Α660}). 
299 ΒΟΡ]Ι. 0609 Οδ.Α ϑορῖιν. 1014. 70 
Α δορ!ι. 822 646. 70 Ο βορ]ι. 040 
ΠΙ| ν. 76 Ο 'υγ. 680 70 Ὠ΄ ὅ0}}.. 
183. 80 Β Αὐβο]). 27 86 1) ϑορ]ι. 
80) 87 Α Αεβοῖ. 82 91 Ὁ ἴοι. 38 
Ὁ. ὅ18 94 Ηὶ δορὶ. 109 974 Εἰ. 
412 98 1) Ὠϊοηγβ. 12 ἢ. 618 5ᾳ. 99 
ΒΒ Δόβοῖ, 395. 90 Ὦ δορ]ι. 089. 690 
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ΘΟΕ Βορὶν. θ00ὺ 107 Καὶ αἀθβρ. 0. 110 
ἘΣ ϑορ]ι. 818 110 Ο δορ!. 01 122 
Ο ϑορ!ι. 20 122 Ε' Βορ!. 20 ΙΨ γ. 
ιδ0 Ο ἀάοβρ., 96 15ὺ Εὖ ἀἰοβρ. 62 
ιδ0 Τὐ κάφερ. θὁ0 108 Κα ᾿ὐτινς 584. 580 
[50 Β Εν. 320 159 Ο ἔυν,. 20 164 
Α ϑόρ!ι. 805 104. δάοβρ. 06 Ἰ10ῦ 
Β Εν. 880 179 ἢ Αο]). 12 13 Ῥ. 581 
175 Ε' ΘορΡ}}. 221 170 Ε' ὅορ].. 409 
81 182 Ο Αδβοῖι. 86. 188 Εὸ Βορ].. 
219 870 [184 Ε΄ ἴοι. 39 Ρ. ὅ73 Ι85Ὰ 
ἴοης. 49 415.ὉὉ. 5614. 615. Ψ' μ. 1850 Α 
Αρϑίῃ. 11. ρ. ὅ8ι [186 Ο Ευγ. 102 
187 Α δάοβρ. 07] 189 Ὦ (δνοίη. 1 Ὁ. 
619 ϑορ!ι. 83. 211] Εὶ Αρδίῃ, 12 ρ. 
5891 ΨΙ». 2470 Επιετ. 187,1 258 Ε' 
Ιοη. 231 ἢ. ὅ0 264 Ο᾽ Ευν. 821 267 
Ὠ Αοἷι. 27 Ρ. 584 Ιοῃ. 14 ρ. ὅ089 270 
Β Αο}.6 ρΡρ.ὅ80 270 Ο Εἰν.9517 270 
Ἐ ΑΟἢ. 33 Ὁ. 88. ΥΨΙΗ ρμ.270 Ε' Εν. 
899 277 Β Αο]ϊΝ. 26 Ρ. ὅ84 ὅορῇμ, 691 
909 Ο Αδβοι. 300 801 5108 Αδβοῃ. 
ι 918 Εὶ Τοῃ. 80 ρ.573. 9510 Β ϑ0ρ]!. 
400 ΥΠΙ νυ. 3380 Β δάδββρ. 05 949 
Ε Επν. Ρ. 461] 962 Α Αὐ]δβίϊδθ 4 ῥ. 
5085 902 Ε' Α6β0ῃ.416 8900 Β ὅορῃῇ. 
Ρε1198. ΥΚ μ..308:-.3ἃ. Αἷν.. ρεῦδδ0 
08 Ὁ Επν. 075 979 Ὁ Αθβοῇ. 90 
ΟΡ, 1834. 975 Ὦ ϑόρῇ. 211 9878 Καὶ 
ΑΘΒ0ἢ. 8023 803 804 970 Α Αοἢ. 8 Ὁ. 
880 988 Ε' Β0ρ0]..80{ 9902 Ἐ' Ργαίΐη. 
Ὀ. ὅ062 994 Α Αδ656]}. 906 282) 900 
ΒΒ ϑορὶν. 053 400 Β ϑορῃ. 105 400 
Ὁ ὅορ!ι. 1053 401 Ὦ ὅϑορῇ. 18 401] 
Ε' Πίοηγβ. 10.610 402 ΒΕ Α6βοῆ. 954 
409 Ο ϑόρ!ι. 9907 410 Ο Βορμ. 439 
Χρ. 411. Αβιγά. 4 Ὁ. 604 4118 
Ιοῃ. 29 ῃ. 512 413 Ο Εἰ. 281 414 
Ὠ Δοἢ. 4.Ρ. ὅ1790 4165 Β ϑοβίι. 2 ρ. 
610 417 6]. 3 Ρ.ὅ179 420 Β 1,γ- 
ΟΟΡἢν. 1.2 ρ. 6386 420 Ο ΤΠ γοορῆν. ὃ 
4 Ὁ. 68654. 421 ΑΘ6β0}), 2583. Επι. 
412 671. 422 Βὶ Ευν. 90] 424 Ὦ 
Αθβοῆ. 690 427 Ο Αοἢ.9 ρ.ὅϑ0 427 
Ἐ Επιν. 6607 427 Ε' Α6ϑο}). 39: 4928 
Α ὅορ]ι. 0065 428 Ἐ' Α6βοῇ, Ῥ. 3: 
4585 Εἰ ὅορΡ].. 692 δά658ρ. ("95 4450 
Αραῖ. 18 ». ὅϑῦ6 447 Β' 80ρ]}). 519 
447 ΟἽ Α6βοῖ. 120 451 Ο Δοἢ. 13 ρ. 
5823: 451 Ὁ Ιοῃ. 40 Ρ. ὅ14.. 451 Εἰ 
ΤηΘΟά. 18 Ὁ. 6237 451] Ε' ΤΙιοοῦ, 4 ᾿. 
624 4518 Ἐν, 385. 454 Ὦ Αρδίῃ. 
40. 893 454 Εὶ ΤΙοοά. 6 ρΡ. 024 454 
Ἐ' ϑ0ρ]). 115 457 Βὶ δάοβρ. 7 ΧΙ 
Ρ. 405 Β Επν. 5823. 400 Β ὅ0ρ)]". 347 

182 Τὰ ΔόΒ0]}}, 1173. 785 84. δόρ])ν, 693 
400 Ἐ' ΔοΙι. 31 Ρ. 585 408 Ο οι, 1 
ΡΟδῦ7 400} Αοβο}), 61 475 Α δόρ!ι!. 
ὅ91 470 Ο Λόβοῖι, 1719 βορ!ι. 49 477 
ΑἸαν, 135. 478 Β Ιοἡ.5] ἢ. 75 479 
Β ΛΔοόβοῖ. δ0ὺ 480 ΚΕ Αοἰν. 14. Ρ. 58! 
482 ἘΣ ϑ00]}). 123 487 Ὁ ϑορ)ν. 492 
401 Α Λοβοῖν. 8050 4094 Β Λόβοῖ, 135, 
4 405 Β Ιοη. 10 Ρ. δ05 490 Β ἴδιν, 
.95 4006 αὶ Αβιγά, 8 Ρ. 00]ἀ 498 ἢ 
Επν, 380 408 ἘΣ Αο]". 31 ᾿. 585 ἴοι). 
20 ἢ. 5711 499 Α Αδ6βοῖι. 118 501 "' 
Ιου. 30 Ρ. ὅτθ ὅ093 Ο Α6586]). 142. 503 
Ὦ Ετν. 1754 ὅ04 Β Ευν, 47 ΧΙΠΓρΡ. 
519 Ὁ ὅορ!. 380 ὅ29 Ὦ ιν. 498 
524 Ο Επτ, 188 28 Ο᾽ Α68506}}). 300 
528 ἢ Αρϑί!). 3 ἢ. 8982) 97 Ὁ Επιγ. 
Ρ.313 ὅ468 Ευν. 490 ὅορῃ. 11 551 
Ὦ Αθβοῖ. 285. ΧΠΠ ρΡ. ὅ59 Ε' Οδνοῖη. 
28 Ρ. 620 501] Α Επν. 889 5601 Β 
Ἐπ᾿. 189 502 Εἰ (Δ 6Γ. Ρ. 609 ἔν, 10 
Ρ. 611 04 Β ὅϑορῃ. 410 5604 Ε 
Ῥηνγη. 8. Ῥὲ 869 εἰ 506. Εν. 18;.5 
509 Α δάρθβρ. 18 ὅ82 Ὦ ἴδπν. 19 
584 Α Αρδίῃ. 110. ὅ98ὅϑ. 84 ἢ 50ρ]!". 
1.9 ὅ80 Ὦ Ρυι. 1 ρ. 6358054ᾳ. ὅ874Α 
ϑ00}.. 459. 592 Β δορὶ). 6094 598 Ε' 
Ῥυίῃ. 1 0.680 598 Ὦ ϑορῃ.09» 599 
Ε Α6βοι. ΑἸοχ. 1 ρ. 644 599 Ε' Ευν. 
8900) Θ00 Β Αεβοῃ. 45 600 Ὁ Επιν. 
211 601 Α Α650}).. 131 5001}. 407 6002 
Ἐ Δ 656}. 131 ὅ001..319 0044 Ρἤγγη. 
98. ρ. δδ9 ΟΟ8 Β. ΟΠδουύϑη. 14 Ρ, 610 
008 Ὁ ΟΠδογθηι. 1 9 Ρ. 6006 534. 608 
005 ἘΞ ΟΠ δοτοπι. ὅ 10 18 Ρ. 608 609 610 
Θ08 Ἐ' ΟΠ δούθη. 8. 13 ρ. 608 000 6012 
Ἐ' Αὐἰβίδυςῃ. 4 Ρ. 805 ΧΙΨρ. 618 ἢ 
Επν. 4905 ΟΙ10 Ο «ἤεβρ. 885. 022 Ὁ 
ΡῬνδίϊη. ρ. 5862 629 Ε' Αθβοῃ. 74 682 
Ο Αδβοῃ. 307 034 Ο [οη. 28.Ὁ. 570 
084 Ἐ' Ιοη. 22 Ρ. ὅ70 088 Ο Ρἤγνγηῃ. 
12. ρΡ. 00 ὅο0ρΡ1. 3815 096 Α Ὀίορεη. 1 
Ρ.0038 Ο87.4 ὅορῇ.218 6040 Β Επν. 
4170 641 Οὐ Επιν. 1059. 641 Ὦ ΑΟΠ.16 
Ῥ.582. 6046} ὅορ1!. 1900 057 Α ϑορ!!. 
θ065 (8 Ε' ᾷάο5ρ. 78 ΧΥ͂ Ρ. 005 Α 
Επτ. 88: 600 Ο Ἐγ. 86ὉἪ6 667 
ἌΘΒΟῃ, 115. 08 Α Αοῆ. 34 ρΡ. 588 
6068 Βὶ Επτ. 6832 ΞορΡ!. 287 679 Ε' 
ΑἸ 011. Ρ. 61ἋῸ 0674 Ὦ Αθ686}).. 197 231 
670 Εὶ ΟΠ δθν. 11 ρ. 609 670 Ἐ' (δου, 
60.608. ΟΥΤΒ ἔπν. 159. 679 Α όρῃ. 
10 679 Ε' ΟΠδδι. 7 ρ. 0058 6864 
Αὐϊβίίδθ 8 Ρ. ὅ08 ΘΟρΡἢ. 1229 6870 
ΞΌΡΗ. 333. 688 Α ϑορι, 095 60898Β 
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090 Β Δοἢ. 10 ρΡ. 581 
000 Ο Αδβοι. 14 ὅόορῃῇῃ. 

101 ΒΕ 

Ἀςἢ, ὃ Ρ. δ79 

Ι͂οῃν. 34. ῥ. 571 
924. 0039 Α ΟΠἤδου. 2 ρ. 007 
ἌρδίΠ. 15 Ρ. 95 Ετπιν. 544 ' 

Αἰποπαρ.. Τιοραΐ. ργὸ ΟΠ νῖβί. δά. ἢ 6- 
οἰαὶν. ο. Ὁ ἔπν. 488. 392 995 ΒΟ0ΡΠ. 
109 17 ἄδβοῃ. 80. 22 Εν. 893 
8 665ρ. 72 8179 20 ΈΕγ.826 20 δά65ρ. 
18 14 

Αποίον ΤΙ οηἶθ ἴπ ΙΝοίϊΐοες οἱ 
Εχίν. ΤΧ, 2 νυ. 179 Ἔπτ:. 490 

Βαβι Ππ5 Μαοοά. Εχπογί. ο. 0 Τπν, 
1027 

Βαβι Ππι5 Μαρπ. Ερὶδύ. 059. Ἐπ. 591 
δ ϑοῖ 5 δαί δ. ΕΒ Ρ δοἷς. ν. Οὗ 

ΕῸΓ. 271 
ΟΠ Π5 ποθ π 65 ν. Ῥβοιάο- 4115}. 
Οεάτοπαβ δα. ΒΈΚΚον. νο]. 1 υ. 41 

ΕπΓ. Ρ. 826 82. Βορῖι. 1019 νοἱ. 2 ῥ. 
1851 Ἐπ|.15;2 

ΟΠ οοσΟΡ. οὗ Αποοά. Ογαμ. Οχοη. 
γο]. 2 

ΟΠμοοτῸ}. Ερίπι. ν. 00, 8 Επν. 913 ἴῃ 
ΤΠ θοάοδβ. Ρ. ὅ, 8. Ὀίορϑηῃ. ϑίπορ. 3 
Ῥ. θ29 76, 8ὅ δάεβρ. 16΄ 119. 26 
Εμν. 428 140, ὅ Βορ!ῃ. 40 219, ὅ 
001ι. 96 290, 84 Ιοῃ. 67 Ῥ. 578 
292, 4 Αρβϑοῇ. 425 297,8 Αθϑοῇ. 413 
ΘΌΡΠ. 200 278, 27 ϑόρῇ. 096 907, 
15 ὅορῃ. 4 967, 92 δορ]ι. 11 5798, 
28 δὴ. θό ἡ): Ὁ7::..5706, 81 ἢ ΤΡ. 
ὅ8ι,ἃ 408, 290 ὅορ!ν. 11 489, 21 
ΞΌΡΙ. 108 779, 19 Επν΄. 890 

ΟΠο ΟΡ}. ἈΠ οί. γα]. νο]. 8 μν. 808 
δάοβρ. 475 812 δά θβρ. 476 

Οπουϊοῖπ5 ααΖ. οἀ. Βοῖβ5. Ρ. 17 01}. 
290 

ΟΠ υϑῖρραβ περὶ ἀποφατικῶν οἄ. 
ΒοΡρς.. ο. 1 αἄδβρ. 7 4 δάβθβρ. 88 
Ἴ Ἐυγν. 6062 8 Εν. 8906 11 δά65Ρ. 78 
12. ΤΙόΒρ. 2 Ρ. 641 .15 Επν..84 17 
παν. 81Ι4 19 δάθβρ. 179 

Οἴσογο ἀθ Ὠΐϊν. 2, ὅ, 12 Επιγ, 905 46 
Νϊπ. 1:2... ἘπΡ. γι. 557. 9. 9 0 Ὁ 
Ευν. 131 8,19, 04 δάροβρ. 410 ἄδθ 
ην. 1, δ0, 904 Επν. Ῥ. 317 ἀο Ν. Ὦ. 

2, 26, θ6 Επν. 9985 6 ορί. ΡΠ. ΟΥ. 
6, 18 ϑορῃ. ρΡ. 1378584. ἄθ οταί. ὃ, 
5ῦ, 141 ἀάθ50Ρ.8 Ἐρὶβί. αὰ Α(. 1 
20, 3 Επν. 809 1722 2, ἢ, 4 ϑορῆι. 514 
2,16,2. βορῇ. 69] 4, 6, 2 Ευγ. 722 
4, 88, 1 ϑορῇ. ὅδ 6, 1, 8 Επγ, 910 
6, 8, ὅ αἄεβρ.8 7, 19, 4 Ἐμπύγ, 963 
8, 8, 2 ἔων. 90 8,1], 8 δάρβρ. 342 
9, 24, 2 αν, 980Ὺ 14,22, 2 δᾶ 68Ρ. 80 

ΙΝΌΏΕΧ ΕΟΝΤΙΝΜ 

Εγὶδί. δά Ἐδὰπ. 9, 7, 2 δάϑϑρ. 8! 
12, 14. Ἵ δᾷξδβρ. 889. 18, 15. 5 ἔπιν. 
597 16, 8, 2 Ευν. 883. Ἐϊρϊὶδί. αἀ 
Οαϊπί. ἔν. 3,10, 9 ϑόρῇῃ. Ρ. 1238. ργὸῸ 
Ὠεῖοί. 9, 25 δἄδθβρ. 294 Ταβο. 1, 
26, 65 Εἰιν. 1001] 1, 48, 115 Ἐπὰν. 
452. 2,10, 28--δὃδ᾽ Αθβοῃ. 1357 2,21, 
49 ΘΟΡΆΒ: ρὲ 182..2., 25.,600ὺ 5:5}. 5 
8, 14, 29 Ευγν. 89,5) 8.,.24, 88 ΕΓ. 
890) 9.,.25. δΌ Ἑύ:" 1 Ἐπ ΒΡῸΥ 
Επτ. 818 8,290, 71 ὅόορ!. 6023 4,99, 
11 Ἑῦ. Ρ. 4971. 5,.,9; 29 ΟΠΒΕΣΊΞ ἢ. 
607] ὅ, 857, 108 Δά65Ρ. 258 

ΟἸππαπ5 2. ὁ Ρ. 465, 11 αν. 290 
ΟἸΘπθη5 ΑΙοχ. δα. Ῥοίίον. ρΡ. 21 Εδιν. 

985 26 Ρβαίτοο!. 2 Ρ. 646 ϑοΡῇ. ἴπῃη. 1 
ρ. θ0ᾺΔ6 ὅ9 Επν.11|5Ὲ8 08 Εν. 935 
ΘΌΡΠ. 1019 Οὔ Επν. 899. 79 ΞορἘ. 
864 78 ὅορ]ι. 759 127 ΒΙοί. 1 Ρ. 642 
181 ὅορὶι. 844 1908 Επν. 1018 241 
δᾶθ5ρ. 83. 286 ϑορ. 698 Επιν. 18ὅ 
9085 Αρο!]οπὶά. 1 Ρ. 612. 929 ΙΌρ]!. 1 
Ρ.ὅ90 840 Ἐπνι. 51 442 9840 54. Εὐυγ. 
2065 950 Επτ. 1013 901 Επιν,, 485 999 
Ευΐ- Ρ. 8058 Ὁ ..418 ΠΣ 905} υἹοῖ 
ΑΘβοῃ, Ρ. 22 402 Επιν. 837 δ65Ρ. 89 
488 5ᾳ. Επν. 220 402 Ὠϊορ. ϑ΄'πορ. 
1 Ὁ. 628 494 ϑορ!]ν. 699 14 Εἰ, 
881] 17 Ευγν. 452 689 20 ΕΓ. 900 
δάεθβρ. 84 521 ἙἘπγ. 210 Δά65ρ. 88 
6 ὅορῃ. 305 00 δάρθβρ. 86 974 
Ἐπὶ. ὅδ 6412 ὅ70 Εὰπν. 5846 ὅ88 Α650}. 
285 δῦ δάθβρ. 81 806 656}. 808 
Εν. 960 δΔάθβρ. 88 87 54. Επιν, 757 
88 αἄ650Ρ.39 502 Επιν. 549 ὅδ, 620 
54. Εἰπ. 901 694 πιν. 902 042 Εν, 
90ς5 84 Επν. 485.ϑὄν Σ᾿θδὅθ ϑορῇ. 700 
661 Αοβόδι. 809 607 Εν, 897 Θ7ῦ 
ΤΊΘΒρ. 4 Ρ. 641 θ88 Ευγ. 904 691 
Εὰ. 1116 715. 84. Εν. τὺ 
ΒΌΡΠ. 1090 1717 Επι. ὅ90 9385 ΟΡ. 
1019 "718 ἘπΠΡΒοῦ: Ὁ 99 589. 728} 
δάξβρ. 850 721 88. Εν, 889. "722 
ΘΌΡὮ: 1021. 726᾽ Βῦρῇς 10 ΠΟΣῚ 
Α650}. 452 792 Ἐπὰν. 906 788 Αρδίῃ. 
11 Ρ. ὅϑ4 799 Εἰὶν. 869 5604 791 Α650}. 
810 740 Επν. 906 741 Επν. 108 867 
4835 ὅ29 ΘΟΡΙ. 85 199 311 742 Ἐπν. ἰ 
601 482 ὅορ!ι. 280 748 Εύυγν. 9007 1744 
Ἐὰν. 1900 9058. 740 Επγν, 434 804 ΜΟΒβ6],. 
12 Ὁ. 086 Τῃοροά. 10 ἡ. 6211 740 Κπιν. 
5718 117 805 748 ϑο0γ0]ι. 444 749 ἴὐν, 
9090 750 ν.9806 751 ἔτπιν, 056 787 
ΒΌΡ1.. 091 707 ἴὅπιν.910 897 δἄάοδβρ. 
90 841] 54ᾳ. τιν, 2085 801 δάθβρ. 91 
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Ἰοοομπάίι5. περὶ τρόπων ἴῃ Ἐϊιείί. 
αἰ. νὸ]. ὃ ν. 784 ὅορ)ν. 41. 80 

αἄθβρ. 4110 Τδῦ ΟἸναου. 42 ρ. 014 
Οὐάοχ Οδηία!εῖρ,. Εν. 594 
οάοχ ΟἸατνομι. [0]. 10 Ἰὐπιν. Ττῦ 

ἴδιιν, 751 
δοάεχ Ῥα]αΐ. 987 Ἰλν, 1117 
Οὐμι. αἰ. νο]. 4 νυ. 009 Επιν. 188, 2 

0714 ϑορὶι. 44 
Οὐοπι. 1. ν. 100 ἀάο5ρ. 470 
Οομραν. Μοπαπάνϊ οὐ Ρ. Ποπι. μν. 907 

ΟἸδ ον. 19 Ὁ. 611 δάδβρ. 9) ϑ08 Επιν, 
900 900 παν. 1027 

Οοπδίδηξίπι5 Μαπα55. οἀ. Βοῖββ. ἔν. 
9, 75 Επν. 220 

Οονπαίαβ ἀς Ν. Ὦ. ο. 20 Επιν. 911 
δάθ65ρ. 438 81 Ἐπγ, 298 

ΟὐοΥριιβ [πδου. αὐ. 5002 γ δά65ρ. 384 
4810, 12 Ευν. 719 48790ο 17 Εν. 
τι9 ὅ808 Π1ορ. ϑ΄ἴηορ.2 Ρ. 029 6740 
δάθ5ρ. 98 

Οοκιπὰβ ἴῃ ΜαΙ! ϑρῖο1}. νο]. 2 ρ. 102 
ἔπιν. 1095 299 Πίορ. ΒΙΠΟΡ. 3 Ρ. 6029 

Οτναΐίπιι5 Οοπι. ὃ Ρ. 179 Επν. 607 
Ὑγ απ ο. Τα] απ. δά. ϑραπμ. Ρ. 506 

109 

24 

Εαν. 1018 9852. Α ϑορὶι!. 1019 67ΑΚ 
δάοβρ. 469 134 Β Εν. 485 906 Εὶ 
ἀάεβρ. 91 ἀς Τυϊπῖ. οἀ. Αυβθοτνί. 
νο]. ὅ, 1 Ρ. 456 Α Επιν. 912 

Ονυ 5 Πμοχ. ΜΚ. ν. χαμευνά ϑ0ρῃ. 
ι18 

Ουεπ5 Π6χ. ν. ἀποοά. Ῥαυῖβ. νο]. 4 
Ἰ)απιαβοῖπδ ν. ΡῬΠοί. Β1}]. ». 9856---850 
αν Ῥιο]. ἴπ Ῥουρῆντν. Ἱπίγοά. μ. 

21 41 Εν. 16,2 
Πεπιοίν. ἀθ ΕἸοο. ὅϑ8 Επὺν. ὅ]9 δῦ 

ΤΠθορη. 1 Ρ. ὅ957. 114 ϑορ)ὶι. δδ0 
194 «4685ρ. 94 

Ὠοπιοίν. περὶ ποιημάτων ἴπ 
Ηδστο. 1 ν. 115 Επγν. 432 

1) ἐπιοίσπι Ουάοπ. Ερὶβύ. 10 Β0ρΡ1}.. 13 
Ὠοππ βίῃ. 46 ον. 5 180 ὅορ]ι. Ρ. 185 

242 ὅορ!. ρΡ. 1888ὃϑὅ» ἔ 267 δή65ρ. 95 96 
813 ἴθ Εἰ Τ1,6ρ. 8 245 τυ. Ῥ. 489 
ἔν. 809 6. Νϑδου. 5.1 Αὐ βίδγοῃ. 4 Ρ. 
ὅθ 

ὈΙοαΘάγοδι5 Π δον. αταθο. δά. Ηπά- 
50Π. Ρ. 16 ορ!ι. 70, 22 Εν. 14 

Ὠῖο Οα55. 42, 4 ὅορ!ι. 1788 47, 49 
δάρβρ. 80) ὅϑ8, 29 δάθβρ. 480 69, 
28 δάοβ8ρ. θ 

Ὠΐϊο ΟΠ γβοβί. οἀ. Ἐπηρον. 4, 71 Επν, 
Ρ..8120. 7,102 ὅορῃ. 86 15, 9 Ἐπιν. 
119 29, 2 Εν. 4582 87, 46 Επιν. 651 
92, 4---Ἴ εἱ 14 Αθβο). ρ. 0254. δ2,6 

γο]. 

140 

1811---14 ἔπιν, Ρ. 482 δ2, 12 ιν. 
1835 180 9, 1---11 Τδυν, Ρ. 4838 54. ἵν. 
185 1581 188 (4, 4 αἄόδβρ. 97 04,0 
Εν, 161 δάθβρ. 99 04, 9 Ευγ, 913 
θύ, ὁ ὅδορ!ν. Ρ. 1416 ΟΌ, 34 δάεβρ. 379 
τ, 10 ὅν. 184188 78, 44 δά68ρ. 99 

Ἀτοάουνιβ δ΄... 1,7 Εὔν. 4583 1, 38 
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20 Ἀ. 611 1761, 80 Εὐγ. 0584 1770, 
10 Επιν,. 380101, 26 Ρ. ὅ11 1770, 22 
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Ἀδβοῖι. 113. 1791:, 45. Αδαρ, 176 
..- 1790... 08. ΒΡΗ͂Σ ῃ 1 4.179 πὶ 
ΕΠ 1206. ....1817,:.18...1 0.99. τὐτ0 52 
1818,.11. Ἄρῃ: 25 Ὁ.18881τ|8 5 5 17 
ΞΌΡΙ. 616 1828, 28 Αοδβοῖ. 1174 
1828, 80 ϑορῖ!ι. 141 1899, 4 Α6586}. 
110. 1897,1 Επν. 495 1848, 57 Α.680}}. 
590..185]1. 27. ΑΘβο 8. 55 Ὁ 
ΑΘβῸἢ, 254 1872, 12. δοθῆ “109 
1002, 1 Επν. 105. 1908, 40 ὅορ]ι. 980 
1929, 60 Αθβοῃ. 829 1929, 601 ὅορΡῃ. 
121. 104], 1 Αοβοῆ. ρ. 88 1042, 4 
Ιοῃ. 80 ρ. ὅϊδ 1944, 20 ϑορῇ. 689 
1005, 49 650}. 449 ἴπ Το. θᾶ μ. 
ΦΡΙΟῚ]. Ποπι. νο]. ὅ γν. 298 Αββοῆ. 
280 Οραϑβο. Ρ. 40, 92 ιν. 48 122, 
ὅδ Εν. 889. 906, 90ὺ ΔΒ), 258 
200,51 ΔΑ656}). 114,,, 990,28 Α650}}-. 
440 980], 10 Εχ. 809 

Ἐπίγαί. ν. Κ0Π0]. Αὐϊδίοι. Εππι. ΝῚ- 
01. 

Βπίοο. ἴπ Ατομπποά. Οχοη. 1792 μ. 
144 Δ Ὰ65ρΡ. 197 

᾿ δίπιβ ν. 199 δάδθϑρ. 4116. μ. 242 Ανὶ- 
ΒίδΓΟἢ, Ὁ. 564 

ΕἼΣ]. 1,614. (Θοπηοι θυνίηὶ ῬΏ]]Ο], νοὶ]. 
ὁ Ρ. 871 ---ὅ83). 98 ϑορ!). 209) 99 
ΒΌΡΙ, 22 100 Επιγ. 7589 116 δά68ρ. 
18 118 δἄθβρ. 18 120 ἔπ, 119 
122. ων, 638. 129 Εν: 615. 95 
Ἰὰπιγ, 101 187 δάεβρ. 140 199 ἔτι. 
111 

ΕἼΣ]. ψαίϊο. ἴῃ ΜΑΙ δον. νοΐ. πον. 
001]. νο]. 2 ν. ΧΧΥΙῚ Επὺτ, 198 

δ! οπιι5 δα. Κα πη. νο]. 1 μ. 1ὅ δά6β8ρ. 
11 16 Ευγ. 921 28. Εγ, 284. 99 
Επιν. 284 86 ἔτι. 2920 ψΨΟΪ. ὅ ρΡ. 2909 
δά65Ρ. 142 18 9805 0501... 18δ, 4 
411 ὰν. 841 005 418 ἔν, 89) 418 
54. ἴπιν.818. 428 ἔπιν, 5607 νο]. 0 μ. 
907 ἔπι 1071 νο]. 18 ρ. 808 δάδβρ. 
144 νο]. 17, 1 Ρ. 8709 ϑορῇ. 812 493 
8709 54. Α050}). 1389. 880. Αθβοῖι. 161 
177 301 ὅορ!ῃ. 8138 881 ὅϑορὶν. 494 
γ0]. 17, 2 ν. 145 δάεβρ. 146. γψοϊ. 
18. 1 ν». 8109 Τα". 164. ψὸ}  Ὑ. 
250 ΟΥὐἷϊ, 1 ρ. ὅ92 2098 Οὐ, 1 ρ. 599 
994 Ἰθαγ, 8386 

ΟοΠ11π86 Ν. Α. 2, 22, 24 δά68ρ. ὅ0 , 
5,28 Εν. 460. 6,16,7 Ευγ 884 10, 
18, 7 ΤΙδοά, Ρ. 6023 12,11, ὁ ϑορ)ι. 
280.) .13.,.19,1. ϑὸρ. 151. δ 10. 8 
ΟΡ]. 628 1, 10, 4 Α686]ν. 204 Ἰὅπιν, 
41 20, 7,2 υγν, 468 

ἀοονρίάοδ ν. Το πο. ἰθον,. 
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ἀοονρίιθ Αοτορο]. ν. 140, 8. 'διν, 
1δ., 2 

αἰδονρῖια Οοάνοπαβν. Οοάσοπιι 
(ἀοονρίας ΟΠ ν ον νὶ ΟΠ  πῖο- 

ΓῸΝ 
(ἀδονρῖια ΝΥ Π ΟΠ Ππ5 οὐ, 1π4. μ. 9389, 

ὁ ἔν, 1095 
ατγάμ. Αἰ θγο5. ἴῃ Ἡ, Κεἰ Απα!. 

δύ. Ρ. 8, 10 ϑὅορῖν. 220 ὃ, 10 ϑορ)]". 
722 

ατάπι. Ἰ)ανπδία. ἴῃ Αοι. Μοπᾶο. 
ν0}]. 23 νυ. 15 δορὶ. 601 

ατάπμ. ἤν. Ρ. 920. ϑορῖι. 105. 109 
414 Αοβοὶ), 312 ὅ'ορὈ]}, 8339. 524 

ανᾶμππι. μοβί Ῥυεϊβοϊαπὶ ἰδ νν. ὙΥ οἷ. 
Ἡονίζ. νο]. 1 γν. 192 Α656]". 150 

ατορουνῖς Οονῖπε!. ἀθ Ὠΐϊα]. οἀ. 
Ομδοῖ. ν. 17 Ευγν. 641 226 Επιν. 
1090 548 δορὶ). 580. ἴῃ ἨΠοί. γΥ 812. 
νο]. 7 μν. 988 δάδθβρ. 149 1214 Εὺύν. 
5819 1241 τιν. ρΡ.4388 1912 Εαν. 484 
894 1318 Ευν. Ρ. 404 1322 Εν. 671 
809 νο]. 8 Ὁ. 107 δἰθβρ. 4718 

ατορουῖιβ Ουρεῖπιβ 1,2 δάθ8ρ. 488. [, 
18 ὅοὈ]ν. 895 1,44 δάοθβρ. 062 1,00 
ΟΡ). 068 1, 0 δάεβρ. 482 1, 79 
ΒΟΡΆ. 1053 1, 98 δάεβρ. 381 2, 19 
Α656].. 865: 2, 88 δάοβρ. 4883. 2, 47 
ἈΘοοπιθ 9. 10 λιν. 1995. 8. 29 ἃ 
Ἐπν. 8698 8, 42 δάεβρ. 146 8, ὅ8 
Επν. 642 8, 909 Δά65ρΡ. 469 

ατερουῖαβ Οὐρεῖτβ οοά. 1614. 1.1 
δάθβρ. 4388 !, 10 δάβϑρ. 0) 1, 88 
ΑΘβ0ῃ. 805) 2, 19 Αδβϑβοῖ, 246 2,19 
Δά65ρΡ. 809 2, 67 ὅορῃ. 806 2, 96 
δάοθβρ. 146 2, 100 Επιν, 642 

ατορουῖαβ Οὐρτῖτιβ οοά. Μοκᾳ. 1. 4] 
δάοβρ. 62 1, 567 ϑοόρῃ. (68 1, 68 
δάεβρ. 482 1, 70 ϑορὶι-. 105 2, 2 
δάοθ5ρΡ. 3981 2,84 Αδβο].. 3865 8, ὁ 
αάθβρ. 4383. ὁ, 20 Αθβοῃ. 3246 9, ὅ9 
δάρβρ. 969 
8, 82 Εν. 
10 δἄάοβρ. 409 

ατερονῖαβ Νὰ. οὐ. Οὐ] 6π. νο]. 1 γ. 
1 ἘΒ,Έ Υ: τι" 117}. Ἐπιν.15..2 “122 
Α Ευγ. 9052 8902 Ὦ δάββϑρ. 4170 νοὶ. 
2 ρ. 6 Βὶ ὅορ]). ὅ8δι 20 Β Δά68ρ. 469 
155 ΒΒ δάεβρ. 1ὸόὸ 155 ( δά65ρ. 81 
156 Α Ὀίορεοιι. ϑίπορ. 2 Ρ. 629 157 
Ὦ ὅόρ!ι. ὅὃ98ϑι 191] Β Ευν. 1013. 209 
Α δάϑθβρ. 409 210 Β Επιν, 002 Δ465ρ. 
11 210 Ο Επν. 20 218 Ο Εύν. 581 
ΟἸιαγοί. 1 Ρ. 42. 216 Α ϑορῇ. 880 
240 Ὦ δάββρ. 8Ὶ: 3249 Ὦ δάδθβρ. 409 

ΤΕΛΟ. ΘΟΕΔΕΟ. ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

8, 61 δίομγδβ. 6 Ρ. 617 
122 4, 81 δάεβρ. 146 ὅ, 
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ἴθ λΠαπάϊ ΠῚ]. Ῥαίν. 
454. αὶ κάυβρ. 409 

ατορονίια ΝΎ ΒΘ ΠΝ Εἰ ρὶκί, 1 ΔΈΒ0}, 
Ρ. 384, ἘΠΊῚ! [ἰπν, 326 

Παυροσγον. ἀγυιὰς ΟΡ], 

ἈΔ6ΒΡ. 148. ᾿ἀκτή ΟΡ]. οὐ 
ἔλανν 811 ἀπομάττων ϑΌΡ}", ἀρ- 
γὰς Δο]). 1 Ρ. 518 κμδι ἀτλ δπν, 
ΤΟ] βάσανος ϑορ]ι, 9)0ι’ δερμιστής 
ΟΡ. 405 διεκωδώνισε ᾿ὔπιν, 592 
ἔπιπλον ὅθ). 7 ἠκρωτηριασμένοι 
ΟΡ]. 4588. Θεοίνια Αθβοὶι, 8907 δ ία- 
σος Ιου. 32 Ρ. ὅ72) χαϑελῶν ϑ0ρ!!. 
204 Καρκίνος Οαγοΐη. 6 Ρ. 021 μα- 
λαχέξζομεν Α650}).116 μελένη ϑορ)!. 
51 Νάννιον ϑορ!ι. 4595. ξηραλοι- 
φεῖν ϑΟρ]ν. 451 ὀργεῶνας Δ656}. 
10. ὄρον Αφβο. 10) παλέψνσκιον 
ΟΡ ΙΝ. 209 Πάνακτος Ἐπν, 12 πα- 
ρακρούεται ΞΌΡἢ. 12. προπέπω- 
κότες Αδβοῖ. 121 Ὑσιαΐί Επτ. 180 
χλῆδος Αδ686}.. 10 

ἨδοΙοάον. 2, 99 Αθβοῃ. ρ. 8: 7,11] 
Ευγ. 482 8, 18 ΠίομγΒ. ὅ Ῥ. 617 

ἨεΙΠδάϊι5 ν. Πού. ΒΡ]. 
ἩΗδρμαοβί. οἀ. ααϊβῖ. ρ..7 Αθβοῖν, 150 

18 Αι. 22 41 ῥ. 588.587 951 βάδ6βρ. 
19. ΟΘ7 Ρηνγη. 14 ἢ. ὅ0660 94 Εἰιν. 999 

Ἡοτδο!ά. ΑἸ]6ρ. Ηοπι. δ. ϑοιον. ὁ 
22 ἘμΥ. 885 28 Εἰ. 986 59 Ἐὰν, 
1τύ 

Ἡδύπῖθ5 Τ υΐδπιορ. Ροοπι. θά. Ῥανί]. 
ο.12 Ἐπιν. 1001 

Ἠδουτΐὰ5 ἴπ ΡΙαΐ. ῬΠαράν. δά. Αϑί. μ. 
τ δάθβρ. 180 151 

Ἠδυμοροπο5 ἰπ ἨΠοίί. ὙΥ 412. νο]. 1 
Ρ- 25 Εαγ, 809 812 γνο].8 Ρν. 180 ἔπι. 
922 921 δάεβρ. 95 924 Β0ρ!. 1008 
9217 Επιγ. 657 900 50]. Ρ. 1895. 494 
Επν. 484 430 Ετγν. 671 457 [ἀπν, 809 
442 δά685ρ. 1582 

Ἠδενοάϊαπιιβ περὶ ἀκυρολ. ν. Απεοοά. 
Βοΐδβ5. γο]. 8 περὶ διχρόνων ἊἋ 
Απεοοά. Οχομ. νο]. 8 περὶ μον. 
λέξ. ν. 8,95 ϑορ!ι. 800 9, 10 ὅορ!. 
42 9,11 ὅορ!ι. δ515 9, 80 Βορ!. 548 
10, 10 Αὐ᾽βίϊδθ 1 ρ. 5862 11], 4 ϑορῇ. 
468 14, 25 ορΡῇ,, 1005. 80, 28 50}1}!. 
804 31, 28 Β0ρ|!. 89. 94, 8 ο0ρ]!. 

γ0]. ὁ γ. 

340. ἀεί 
ζγεν: 

24 88, 11 ΒΟΡἢ. 265 386,19 Α656]}}. 
207 806, 22 Α650}}. 212 86,28 ϑορ]!. 
ὅ24 986, 24 50ρ,. 332 40, 12 ὅορ]!. 
339 42, 24 ὅορ!. 125 406, 18 ὅοὈ.. 
410 περὶ σολοικισμοῦ ν. Απροοά. 
Βοΐδβ5. νο]. ὃ ρ. 244---28ῦ περὶ 
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πρίβότων οἀ. Π1πά. ρΡ. ὅ8, 1 09}". 
τ 58,10 Εὔτ. 159 ῬμΙοίδοι. Ρ- 
494 Θ0Ρ. τοῦ 485 Β0ρ]). 888 497 
Ἄβοῖι. 307 ἀπισὦ τ. 

Η τοάδεωυ 2.186. Αἴδδϑ. 591. 0 97 
ΡΏΓΥΗ. Ὀ. δὅ58 

Π σΣ ΟΝ. Τιῶχ ἐπὶ ἀγαϊῖς, ΑΘ50 ἢ, 80 
ἄγαλμα 1δπν. 959 ἀγαστά Α 650}.309 

ἄγκυραι Β0ρ!!. 019 ἀγνῆσαι Ια ἃ. 810 
ΒΌΡΉἢ. 118 “ἀγνῶτας ᾿ Δ 665Ρ. 1601. ἄγος 
ΟΡ. 029 ἄγρεμον, ΑΘβοῖ. 131 ἀγρεύ- 
ματα Επν, 159}59 ἄγχαξε ϑ0ρ]!. 888 
ἀγχηρήνης 500}. 0 ἄδασμος Α650}}. 
01 ὄδημον ΒορΡΗ. ὅ11 ἀδίεπον ΛΕΒ0]Ι. 
4035 ἀδίοπον Δ6501}). 203 ἄδοξα ΘΌΡ]Ι. 
θὅ ἀδόξαστον ΟΡ, 20ὅ ἀδρέπανον 
ΘΌΡ]ι. 888 ἄειλα Α686}). 825 ἀειφό- 
ρος ΘΌΡΙΙ. 519 ἀελλόϑοιξ ΘΌΡΙΙ. 270 
ἄελπτοι Δοβοῖι. 209 ἄξειν ὅ00]ι. 890 
᾿ἀξειῶται ΒΌΡ]!. 147 ἀξοίμην ἔπαν, 
850 ἀηδόνα Κπιν. ὅ60 993 ἀήτους 
Αδβοῖ. 2 ἄϑαμβες ΡΠΡΎ, 32. Ρ. ὅδ7 
54. ἀϑερής ΔΘ50}. 124 ἀϑήρ Λ686}}. 
119. ἀϑηρόβρωτον ΒΌΡΙΝ. 415 ἀϑ'ί- 
μὐαν νμδ Ιοη. 11 Ρ. 508 ἀϑράνευτον 
Εν. δ19 αἰγίζειν ΑΘ56}}. 602. 399 αἴ΄- 
γλη Β0ρΙν. ὅ84 Αἰγυπτία Ἰδαν. 951 
αἰγυπτιῶσαι Δ 650. 133 ἀιδροί Ιοη. 
84 ἢ. 512 αἰϑέρος. αν, ὅ90 αὐϑύσ- 
σειν ΠΌΡΠ. 497 αἵματος ΟΡ. 300 

αἵμοί Δό50}. 8. αὐνῶ ὅϑορ]!. 100 αἴ- 
ρεῖς Εν, 7909 αἰσίως Επν. 1411 αἱι- 

στώσας Β00]!. 491 αἴφρουρος 50ρ}}. 
519 αἰχιόδετος ΞΌΡ] ΙΝ. 43. αἰών παν. 
798 ἀκάϑαρτον ΑΟἢ.. 28 Ρ᾿. 551 ᾿Ἵκε- 
σταῖοι ϑορ]ι. 600 ἀκεσταὶ φρένες 
ΒΟΡὮ. 000 ἀκεστρύν ΟΡ], 430 ἀκή- 
ονατον ϑ0ρ]ι. 241 ἄκλεπτοι ϑΡ}!. 
02} ἀκουστιῶν ΞΡ], 897 ἀκρατές 

Τὰαν,, 41 ἀκριβές ἴλπν. 800 ἀκρίξζων 
λπν΄, 571 ἀκρουχεῖ ΘΌΡΙΠΙ. 285. ἀκτί- 
της ϑορίι. 00 ἀλαβή Οανοίη. 12 Ρ. 
022) ἀλαιός Δοβοῖ. 40) ἀἄλαλίαν 

ΡΠ. 212 ἀλεξαίϑοριον ϑ0Ρ]". 114 
ἀλιβάπτοις ΔοΙι. 53 Ρ. ὅ88. ἀλίβας 
ϑορ] ιν. 900 ἀλιτροσύνη ϑορΠ. 41 
ἄλλη συνωρίς αὐ650Ρ. 102 ἄλογα 
500]. 242 ἄλοιμα Ξ0Ρ0}). 617 ΄4λυ- 
βας ϑορ]ι. 900 
ἀλώπηξ ΟΡ], 353 

ἄλυτον Β0Ρ]1. 298 
ἀλωπός ΟΡ, 

242. 27] ἄμαλα Λοβοῖ, 210 ἄμαλλα 
ΡΠ. δ10 ἁμαρτητήν [ἁπὸ, 081 
ἀμάσεται ΟΡ} 1. δ02 ἀμβλύσκει 
Βορ!,. 121 οὐ κύμα." ΛΘΒῸἢ., 98. 227 
ἀμείβεται ἴτυν. 150 Ὁ ἀμηνίτως ΔεΙι. 

41 ἢ. 587 ,ἀμνήστευτος δὰ. 810 
ἀμολγὸν νύχτα παν, 106 ἀμόρφω- 
τον ὅορ!ι. 325 ἀμφερκῆ Δεῖι. 34 Ρ.- 
ὅ80 ἀμφιβωτης ἴοι. 88 Ῥ. ὅ12 ἀμ- 
φιδεξίοις ΑΘ65.}). 290 ἀμφίδρομος 
Δ650}}. 03.218 ἀμφίλινα Β0γ)". 41 ἀμ- 
φιηνήτορες ΑΘ56}.11 ἀμφίέον ὅορΡ!ι. 
981 ς κάγολν ρα ὍΎΘΕ 29. αἷμ- 
φίσωπον Α650}. ἀμφιτέρμως 
ϑορΡ] νι. 120 οριρώβολῃ ΟΡ]. 907 
ἀμφωτιδὲς Δοβοῖι, 97 ἀναδείγματα 
65ρ. 4159 ἀναδρομαί Ἰὰπν. 700 850 
ἀναιδείας ϑορ.. 272 ἀναιϑύσω 
ΘΟΡ]Ι. 497 ἀναλῶσαι ΞΌΡΙ. 410 ἀνα- 
νομεῖν Επν, 118. ἄναντα ὅ0ρ]). 318 
ἀναξίαν ΑΘ 50}. 9. ἄναρϑρος Ἐὰν. 
801 ἄναρκτον ϑ6ρ]ι. 27 ἀναροιδοὶ 
ΑΘ 50}. 218 ΟΡ}. 40: ἀναστρέφων 
Θορ].. 9099 ἀναστῦψαι ϑΌΡΗ. 980 
ἀναχαιτίξειν Β00]}.. 181 ἀναψύ- 
χουσα δ0ρ]". 910 ἄνδεργμα. αά65ρ. 
459 ἀνδρόπαις ϑρ]". 5571 ἀνέχτη- 
μαι, ὅορ]ι. 380 ἀνετῶς ϑρ]ι. 18 
ἀνηκές ΒΡ)". 4ὅ ἀνηκέδοτοι ΔΕΒ. 
4135. ἀνήρης Δοβ0}. 214 ἀνϑήμε- 
ρον ϑ0ρ]ϊ. 172 ἀνϑοβόσχον Β0ρ". 
29 ἄνϑρωσκε ΟΡ]. 880 ἀνίσχων 
τὰν. ΤῊ} 705 ἀνόρξος ΟΡ. 400 
ἀνούτατος ΛΟ56}. 125 ἀνταία ΑΘ650}). 
219 ἀνταίαν ΟΡ. 08 ἀνταίας ΟΡ]Ι. 
861 ἀνταίρουσιν ϑΌΡΙΝ. 25 ἄντεμ- 
μάσασϑαι ᾿δπν. 614 ἀντήλιοι ἔδπν. 
51) ἀντίβοιον ϑ0Ρ0}!. 805 ἀντέπλα- 
στον ὅ0}}". 201 ἀντιστρέφω ϑ00}". 
519 ἄνω ποταμῶν Λ680]). 350 ἀξέ- 
στους ϑ΄0ρ}!. 399 ἀξύμβλητον ϑ0}]". 
80᾽ ἀοξήσω ΔοΒοῖι. Ὁ8 ἀπαιύλη 
ΛΘΒ0ἢ. 180 ἀπαιόλημα ΞΌΡ]). 912 
ἀπαιώνιστον Ἰὰιιν. 15 ἀπαλέξασϑδαι 
Θ0Ρ]}!. 282 ἀπάνϑρωπος ΟΡ]. 913 
ἀπαρϑένευτος ΘΌΡΠ. 285. ἀπαρτί 
Αδβοῖι. 8 ἀπειϑ'ής ΘΌΡ]ι. 40 ἀπεί- 
ρονας ϑορ]ι. 910 ἀπενήσω αν. 281 
ἀπενώτισαν ΟΡ". 01 ἀπέπτυσε 
ϑΌΡΙΙ. 013 ἀπέσχη ϑόΡ ΙΝ. δ08 ἀπε- 
ψύχη Αδβοῖ. 99 ἀπιστεῖ 5007". 29 
ἄπιστος ὅ0}]". 561 ἀποβάϑραϑοριι. 
518 ἀπόδρομον ΘΌΡ]. 09. ἀπόϑεα 
Θ0Ρ]}}. 310 ἀποπορσωσαμέν σαι Α650]}}. 
“11 ἀποπλήχτῳ ΒΟΡ]Ν. 399 ἀπόσκηιι- 
μα ΛΟΒ0]}. 18 ἀποσκόλυπτε ΟΡ. 
27 ἀποστάς ΛόΒ0}". 1 ὅ ἀποστι- 
βής ΟΡ]. 511 ἀποσύρει ΟΡ ]). 8379 
ἀποφανϑείς δορ]ι. τὸ ἀποφύλιοι 
Λόβο. 279. ἀπρύσηλος ἴδπν. 542 
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ἀπυνδακῶτος δόρ]ν. 390 δὺ0 ἄπυρ- 
γος ἴδν. Τί9 ἐς ρρρμὴν ΘΌΡ]ν. 850 
ἀραίας ΟΡ]. 1 ἀραιόν ΒΌΡΠΝ. 800 
ἀρασύνηΣ δορ]ι. " ἀράχνου ΔΌΒΟΙΙ. 
117 ἀργαίνειν ἔν. 174 ἀργέμων 
ΦΌΡῚΝ. 218 ἀνγὴξ αἄοβρ. 109. ἀργι- 
μήτας λυ γη. 1 ὅν. δ00 ἀρειϑυύσα- 
νοι Λόβο]. 105. ἀρείφατον Λ6βο]ι. 
113 ἀρηνοβοσκχός ΒΌΡΙ. δ89 ἄρη- 
τον ὅ00]". 495 ἀρϑρύσανοι ΛΌΒοΙΝ. 
195 “ἀρχὰς κυνῆ ΦΟΡΙ.. 251 ἀρκεῖ 
᾿ὰπιν. 090 ἀρόματα 0). τι ἄροτον 
Δ6Β0}}. 301 ἀρουραῖος ϑΌΡ]Ν. Ρ. 155 
ἀρραγὲς ὄμμα ϑορΠ. 000 ἄρρητον 
ΦΌΡΠ. 495 ἄρρητος ᾿ν. 061. ἄρτα- 
μεῖν ἴδαν, ΟἹ ἀρτύμασι ϑΌΡ]Ν. ΟΣΤ 
ἀρύϑμων ϑοΡ]ι. ὁὉ9 ἀσάλπιχτον 
ΟΡ]. 850 ἄσας ΟΡΪι. δ00 ἄσειρος 
ἁάἀ 5ρ.101 ἄσεπτον ̓ ΒΌΡ]Ν. 45 ἀσκεύ- 
οις Δόβοῆ. 1928 ἀσόύλοικον ΟΡ. 
δ00 ἀσπάϑητον ΘΌΡ]Ι. 791 ἄσσιστα 
Ἀ 656}. 04 ἄστερχτα Λ650}). 330 
ἄστομος ϑο}]ι. 2 ἀστραφής ' ΡΠ. 
381 ἀσχαδές Αθβο. 410 ἀτελῆ 
ΟΡ]. 2417 ἀτενής Επν. 06 ἀτέσεις 
Δ 650}. 100 ἀτύπαστον Δοβοῖι. Η4 
ἀτραυμάτιστον ϑ0ρ)]ι. 121 ἀτρεκή- 
σασὰα Ἐπν. 317 αὐλώῶνες ΑΘ650}}. 411 

ΘΟΡ]Ι. 1721 αὐλωτοὶ φιμοί Α656]1. 
318 αὐριβάτας Αδβοῖ. 974412 αὖ- 
τάγητοι Ἰοῃ. 3 Ρ- 808 αὐτοχτίστους 
ϑΉΡ}). 805. αὐτόμαρος ϑορ}!. 290 
αὐτομόλως ϑορΡἢ.. 024 αὐτόπαιδα 
ΚΡ}. 921 αὐτορέγμονος, Α 650}. 113 
αὐτόσυτον ΟΡ. 512 αὐτόφορβος 
ΑΘ50}}. 109 αὐτόφορτοι ΒῸΡ]!. 291 
αὐτόχϑων Δά68ρ. 105 ἀφάρμακον 
ΒΌΡ].. 1001 ἀφεψιασσάμην ΞΌΡΙ. 
ι5 ἀφϑίτους ϑ ΡΝ. 382 ἀφοίβα- 
τον Ἀ650}). 144 ἀφοσιωμέναι ΟΡ]. 
233 ἀφράδμων ϑ0Ρ0]". 552 ἀφροδι- 
σία ϑορ]ν. 110 ἀφύλλωτον ΚΡ }". 316 
ἀφωσιωμένε ΒΌΡΙΙ. 2333 ἀχαάλκευτα 
ϑορ]ν. 058 ᾿ἡχίλλειον ϑορ!ι. 804 Δά65ρΡ. 
100 ἄχνη 6501). 397 ἄχνην ΠΌΡἢ. 
49 ἀχρήματα ϑορΠι. 518 ἀψάλαχτος 
βόρἢ. ὅ05 ἀψεφές Β00Η.. 625 βαϑμοί 
ἀάο5ρ. 49: βαιῶν ὅ0ρ!ι. 39 Βάχλχου 
αἄ65ρ. 107 βαλλήν 500}. 472. βα- 
σίλη ϑορῇ. 2389 βάσκανος 8001, 920 
Βερέκυντα ὅορ]ι. 405. βέδην 80)". 
57 βρυαζούσης Δ 408ρ.1 βυδοέϑορ!. 
1 βωλόναι ϑ800}}. 995 γαῦρος Εν. 
80 γλίδου ϑ0γ0},. 82 γλοιάς ϑορ]". 
930 γλυκερῷ ΡΠνγη. 10 Ρ. ὅ00 γνώ- 

μὼν ϑορ]Δ. 951. γονέας Λόβ0}}, 120 
γοργάδων ϑορ]ν. 1017 γωνορίσματα 
ἀν δρ. 409. δαές δόρ)ν. δ4. δακτυν.- 
λόδικτον ΛΔόβο, δῦ, 4. δαχτυλωτόν 
Ιο). 1 ρ. δ061] δ᾽ ἄρα αν. 421 δέα- 
τος δορ]ν. 801. δερμηστής ϑ00]ι. 405 
δεσπότην πάοβρ. 1058. διαπεφρού- 
ρηται ΔΛ650]}. 358 διάρτασον ΔΌΒΕΙ,, 
311. δίγονος ϑ0ρ]. 125 δι᾽ ἔνδειαν 
αἀοβρ. 109 διέφϑειρε Επιν. 292) δί- 
Ἄρα όβοι. 58᾽΄ δώπτολοι Δοβοῖι. 200 
δίχολοι Δο]ι. 87. Ρ. ὅ80. δορυφόνον 
ΡΠΠΠ001. 4 Ρ. ὅθ90ὺ δράκαυλος ϑ80ρ)]!. 
ὅ80ρ δράκοντα ϑορ)]ι. 053. δροπά 
ΟΡ]. 47 δρυοπαγῆ ὅ0]1. 034 
δρώπτειν Αρβο})!. 97 δύσαυλος 
ϑόρ!ι. 98. ἔγκαρτα Ρ νγη. 4 ρ. δῦ5 
ἐγκουράδες ΑΘΒ611. 138. Β0}]}ν. 986 
ἐδανοὶς Δοβοῖ. 41 ἐδεξιοῦτο 
Αο].. 89 Ρ. ὅ8 εἶαξζων Ἐπν. 841 
εἰλλόμενον ΛΟΒ6].. 9 εἰσαφάσματα 
Α6850}.. 199 οἵ. 157,11 Ἑκάτης Επν. 
959 ἐχβαβάξαι ΒΡ. 130 ἐκκεκχό- 
πηται Θ0Ρ]}. 149 ἔκλογον Α656]1}.91Ὁ 
ἐχλωπίζεται ΑεἸι. 39 Ρ. ὅ981 ἐκολλό- 
πῶσε Δο. 30 Ρ. ὅ88. ἐλαιάδεσσαν 
ΞΟΡ]ι. 419 ἐλαιοῦται ὅ0ρ1},. 501 ἑλίσ- 
σων Ἰπιν. 675 ἕλκη ΡΠ. ὅ58 ἔμ- 
βολα Ἰδαν.. ὅ98. 082 ἐμμέλεια ΑΘ50}.. 
19 ἐμπερής ϑόρ]ι. 422 ἐμπλεύρου 
ΟΡ. ὅ0 ἐωψιοῦσα 6801). ὅ0 ἐνα- 
ραφόρος Α6560ῃ. 147 ἔναστρος Α6}!. 
18. Ὁ... 581 ἐνηλύσια Α6β6}. 11 ἐνη- 
λύσιος Αθβο}. 1 ἐνθιρίακτος 00}. 
409 ἐν στερνομαντίαις θ0ρ)]!. 56 ἐνώ- 

ταις 500}. 51 ἐξαυστήρ Α656}}. 417 
ἐξιονϑίζω ΘΌΡ]Ι. 000 ἐπαίνους ΟΡ. 
239 ἐπαλλαχϑεῖσα ΟΡ. 8591 ἐπάσω 
Αρβοῖμ. 211 ἔπηλις ϑΟΡ!!. 938 ἐπι- 
γλωσσῶ Α650}. 732 ἐπίκοτα ϑΡ}!. 
392 ἐπίκρουμα ΞΌ0]ι. 2017 ἐπιμάσ- 
σεται ὅορΡΗ. ὅ3 ἐπιξενοῦσϑαι ΑΘΒ0}. 
110 Ξ00}.. 150 ἐπιρρόϑητα ΒΡ]. 
521 ἐπισειούσης ΒΟΡἢ. 151 ἐπισπά- 
σξι ὅ0ρ]". 138 ἐπιστήγματα 50Ρ}).8 
ἐπιστράβης δά65ρ. 110 ἐπιστροφαί 
Α6506}η. 205 ἐποῖξοια ΑΘβ0}. 153 ἕρ- 
κεσι ὅ0Ρῃ. 2 ἕρκη ϑ0ρ]). 08 ἔρ- 
ριον Ἐπτ. 1109 ἐρρωπίζομεν Ιοη. 31 
512 ἐσέφϑην ΒΌΡ]Ι. 108 ἐς μέσον 
δάεθβρ. 11 εὐθυδήμονα Επιν. 298 
εὔκληρον Ιοη. 28. Ρ. ὅ71 εὐληματεῖ 
Α65611. 101 εὔναιος ϑ00}!. 1711 εὖ- 
πλοῦτον δ465ρ. 172 εὐφήμοις Α6βοῖι. 
88. εὔωρος ὅ001}.. 191 814. ἐφέδρανα 

48 



Τ οὐ 

ἐφέξις Ἐπὰν. 609. ἐφ- 
υωυνεῖς βοδὰ. 83 ἔχϑιμα ϑΟΡΠ.. 584 

ἐχρωματίσϑη ϑορι. 9. ἑψία ΟΡ)". 
8 ξάπλουτος Ευγ. 287, 6 ξεύγλας 
Επτ. 6586 ζεῦγος Εν. 859 ϑορῇ. 500 
ξευξιλέως ΘΟΡ]Ι. 139 ξηλῶ ΟΡ. 6830 
ξυγώσω Αόβ56}}. 110 ἠγόμην δ0Ρ}!. 
234 ἠιιαλάψαι ΟΡ] Ι. 429 ἡμίοπος 

ΑΘΒ6ἢ. 86 ἡ μορές ΔΕ650Π. τ00ὺ Ἧρα- 
κλεία ὅόρῆι. 123 ἠριγένεια 656}. 

ΡὨνγη. 7 Ρ. 859 

4159. Ἤρυλλον δάοβρ. 4935. ϑαιρός 
ϑορΡ!ι. ὅ86 ἁγαμίξεται ὅϑορῃ. 400 
ϑεανὴ νόσος ὅ00}!. ὅ85᾽ Θεωρέδες 
ΞΌΡΙΙ. 694 ϑηλάστρια ΒΟΡΗ. 95 ϑη- 
μα ϑΌΡΠ. 495 ϑράξαι π᾿. 003 ὅρε- 
χτοῖσι ϑόρῃ. 421 ϑριάξειν Επν. 451 
ΘΌρΡΗ. 4.5. ϑρώσκων ΔΛΕΒοΙ. 1ὅ ϑῶ- 
σϑαι 650}. 48 ϑωχϑείς ΘΌΡΙΠΙ. 170 
ϑώψεις Αό50}. 380 ἑαένεται ΡΙενγ". 
1.0. δ57 ἐαμβίς Λ6βΟΝι. 16 Ἴαννα 
ϑΌΡΠ.. ὅ8 4714 δδῦ 569 ἱερείτην Α656}. 
5. ἱερόλας ὅορ!!. 51 ἰήιος Ιοῃ. 9 
Ῥ- ὅ09 ϑοΡ}. 510 ἱκχκετορεύσομεν 
ΒΌΡΠΙ. δὅ ἰχτερεύσομεν ΘΌΡἢ. δῦ 
ἰλλάδας Ἐαν. 838. 50γ]. 78 ἸΙλλυρὶς 
γονή β00}". 541 ἰξοφόρους ΒΡ). 809 
ἱππικὴ βάσις αἄεβρ. 113 114 ἵππι- 
χὸν χλῖδος Ἰοπ. 8 Ρ. 867 ἴτηλον 
Αδβοῖ. 41. ἴττυγα Δεβοι. 419. ἐῶ 
ΑΘΒ0ῃ. 329. χκαϑαίρομαι Α650}}. 44 
καϑάρβυλος ὅ0ρ)ν. δ00 καϑωσίωσε 
Επν. 543. καιρότερον ΑΟἢ. 48 Ρ. ὅ55 
κάκαλα Ἀ650}. 101 χανϑύλας Δό56}.. 
210 Καρικοὶ τράγοι ϑορ!. 496 καρ- 
πομανής ϑ00}..580 ἐκ τ: 656}. 
53 καταγνῶναι 800}}!. 1 καταῖϑυξ 
αά65ρ. 11ῦ καταλλαγὴν δορὸς Δά65ρ. 
110 καταράκτης ΘΟΡΪι. 810 615 κατ- 
αρβυλοι ὅορ]ι. ὅ60 κατηβόλη Ἐπν. 
0171 750 καταφράκχτοις Ιοη. 0 Ρ. 5608 

κενὸν φάους 8([65Ρ. 177 κέρας ἔπν. 
“50 χεστρίαι ϑορὶι. 21 κεχήλωμαι 
ϑορ!. 42 κεχλιδότα Αθβ0}. 172 
κεχρηματεῖσθαι Δ656}}. 421 χημός 
ϑορ]}ν. 461 χηρίομα ὅ00}.. 6} Αιμ- 
μερὶς ϑεά αἰό5ρ. 115 κλητῆρα Ἰοῃ. 
49 Ρ. ὅ7ῦ κλυτοιμωγεῖὶς ἃάθβρ. 179 
κνάπτειν Δ 468ρ. 10. κνοῦς Αθ80}. 
203. χοινός ϑ0ρ)). 607 κομίζεται 
ἐεῖτῷ Ρ-3216 ΚἈορένϑιος ἴδὰν. 607 κότ- 
ταβος ἔλπιν. 052 κουρᾶς Αδ80]ν. 138 
Κουρήτων ἈΔ6Βρ. 181 χουριξζόμενος 
Δόβο}ι. 42 πουρέον ὅ0}]". 122) κου- 
φίζει ϑΡΙΝ. 24 κρείττονας Αεβοῖι. 
ι᾿᾽0 κρούπανα ϑορ]ν.41 κνάμῳ ϑορ!ι. 

ΙΝΌΕΧ ΕὈΝΤΙΥ͂Μ 

205 70 κυβευτήν ΒΡ". 802 κυδρός 
Ιοῃ. 18 Ρ. δ09 κύκλους ΒΟΡΉ. 305 

Κυκλώπων ἃ 4650. 312 κχυλαίνων 
ΘΌΡΠ. 620 κύρον δάδβρ. 158: κχύτ- 
ταροι Δο᾿. 49 Ρ. ὅ8ϑ κωνῆσαι 
Ἀεβοῖ. 18. χωφεῖ ϑΌΡΠ. 34. κω- 
χεύουσιν ὃ ΟΡ. 803 λαϑάργῳ Δ65ρ. 
132 λαιϑάργῳ 8ά65ρ. 152 λαμπήνη 
ΒΌΡΙ. 40 λάμπουρις Ἄδθβοῃ. 424 
λείκνοισι ϑΌΡΠι. τῦ9 λεόντειος Ἀ 656]. 
104 “ερναία ἀάε5ρ. 1583 λευκὴ στά- 
ϑωη ὅϑόρ]ι. 805 λιβρόν αἄεβρ. 154 
λιγδοῦ ὅορ]ι. 383 Δικυμνίοις Ἐν. 
Ρ- 405 λιτῆρα δάεβρ. 188 λετρο- 
σχόπους ϑ00},. 907 “Τυδέα 500}". 128 
“υδικὴ λίϑος ϑορῖ. 128. Δυρκίου 
Θορ]ν. 380, 6 λωπιστός Επν. Ρ. 428 
λωτίνας Εν. 998 λωτοβοσχὸν φυ- 
λον ἃάε6βρ. 156 μαγάδεις Ἰοη. 38 Ῥ. 
571 μανοστήμοις ἌΘΒΟῃ. 2900. μα- 

ριλοκαυτῶν ϑορῖι. 959 μάσϑλης 
ΘΌΡΙΙ. 125 152. μέγ᾽ ἀχήσεται 8468ρ. 
1517 μεϑυστάδες δ άΕ5ρ. 158 μελάγ- 
χετον Ἰοῃ. 16 0.09 μέλλει βορ}.ὅΤ! 
μεσομφάλους Ιοῃ. 30 Ρ. ὅ70 μονο- 
στραβὴς ὄχος δάεβρ. 19 μώλυς 
ϑόρ}. 026 ναύκληρον ϑ0ρ}.. 394 νέ- 
νώται ὅογμῇ. 184 νεόφϑιτος δά685ρ. 
190 νηδὺς ἐλ. ὅορ!ι. 419 Νησαίας 
Επν. 114. νιφόεσσα Ιοῃ. 40 Ρ. ὅτῦ 
Νυμφαῖον Του. 82 γ.ὅ1ὅ νυμφόβας 
ΑΘΠ.. 36 51 Ρ. ὅ81 δ588. ξανῆσαι ϑ0ρ)!. 
450 Ξιφέρου Δοβοῖι. 39 ξυμβόλους 
ϑοΡ". 159 οἴνη ἈΑΟΙ.. δὅ4 Ῥ. 583 
ὀκορνοῦς ΑΌΒ6}). 351 Ὀχτώπας 
Ἀ650}!. ὃ ὀμίχματα ἈΔδ6βοῖι. 490 
ὀμμάτειος ὅ0ρ}!. 102 729 δμόπαιδα 
δἀ65ρ. 10} ὀμπνείου ΞΌΡΙ. 236 
ὄνοσις ϑ0Ρ}". 38 ὀνοταζομένη Ιου. 
11 Ῥ. δ09 ὀρϑοχέρως ΘΌΡ}ι. 193 ὁρ- 
ϑόπτερος ΟΡ. 830 ὀρίνδην ϑ0Ρ}". 
548 ὀρσίπους Δ΄ 68ρ. 193 ὀστράκων 
ἈΘΒ0}. 325 ὄτοβος ἀάε5ρ. 193 οὐκ 
ἄμοιρος ἀάοβρ. 191 οὐκ εὐϑυσκό- 
που ἃάοβρ. 195 οὐ κωφεῖ ΡΝ. 314 
οὐρανίζετο ΛόΒβο]ι. 427 ὀχᾶσϑαι 
αάοβρ. 1900 ὄχος ϑὅορ!ι. 600 παμ- 
βώτις ἀἄοβρ. 1907 Πανίας Ἀ656]!. 98 
πανόπτης ΔΟ].. ὅ2 Ρ. ὅ88. πάντα 
Αὐἰβίανομ. 6 Ρ.ὅ05 παραρύμα ϑΌΡ]Ν. 
452 παρασαγγιλόγῳ ΡΝ. 47 πάρ- 
αὐυλος ϑ0ρ]ν. “0. πεδανῷ Ἰοη. 4 Ρ. 
5017] πεδοίκου Ἀδβοῖι. δ) πεζοφό- 
ροις Λοβο. 22) Πελεός Δ6]!. 86 ρ. 
ὅκ0 περισπέρχου δίίδβρ, 195 πέερι- 



ΙΝΌΏΕΧ ΕΟΝΤΙΥ͂Μ 

σφάτως δάο5ρ. 900 περισχαδόν Ἰλιν. 
Ρ. 318 πεσσὰ πέντε ϑορ!ι. 895 πετα- 
λίδων ΔοΙι. 5 Ρ. ὅδ0 πευκαλεῖται 
Αὐϊδιίαο 7 Ρ. ὅθ4 πεφρασμένος 
Λόβοῖι. 429 πηλαμύς ΌΡ]Ν. 400 πισ- 

σοκωνήτῳ Αὐβοἢ. 118 πλούσιον 
αν, 318, 8. ποιναῖς δάοβρ. 199 
πολλὴ φαρέτρα δά6Βρ. 300 πόντια 
δάθβρ. 201 πρέμνον δάοβρ. 902 
προσαιϑερίξζουσα ἀο5ρ.20538. προσ- 
αὐρίζουσαι δάοβρ. 201 Πυϑίων 
αἄοβρ. 205 πυκναὶ πτερά Ιοῃ. 6 ρΡ. 
578 “πυργήρως Ιοη. 47 Ρ- δ75 πυρ- 
σοκύρσου ΑΦΒοἢῃ. 105 ῥαχτηρίοις 
ΟΡ ]ν. 082 780 ῥικνοῦσϑαι 50). 200 
βδιχνοῦσϑαι ϑ0ρ)". 290 Ῥύπας ΑΘΒ0}. 
391 ῥυτῆρι ὅ0ρ]ι, 458 σάγη ϑόΡ}!. 
994 σακχοδερμιστής ΞΌΡΙΙ. ὅ73 σάλα 
δβοῖ, 812 σαλητὸν ϑορΡΠν. 192 σά- 
ρητὸν ὅορ!. 1) σαρκήρης δ465ρ. 
900 σάρον Ιοη. 9 Ρ. δ ΦΖαρπη- 
δὲν ἀκτή ϑορ!ι. 42) Σαρωνία ΔΕΙ!. 
70.082 σαυροβριϑὲς ἔγχος Δο56}). 
δέ: δά65ρ. 307 «Φειρέου ὅ0ρ]!. 702 
σεληνας Επν. 852, 2 σεμέλῃη Ρ]ινγη. 
21 ρ. ὅ06᾽] σεμνὰ τῆς σῆς ὅ0ρ]!. 782 
σηματίζονται δάθβρ. 305 σιλφίου 
ϑοΡ}}. 781 σισυρνώδης ϑόομ]ι.. 376 
Σκπκόμβροι ϑορ]ι. 935 Σκυϑιστὶ γ. 
ϑΌΡ}). 429 σκωπευμάτων Α650}!. Τί 
σοφιστήν ΘΌΡΙΙ. 820 σπέλον ἴοῃ. 19 
Ρ- ὅτ0 στάβαλος κομᾶν ϑ0ρ]". 991 
στολοχρατές 8650. 499 στομίς 

Αθβοῖ. 422. στραβαλοχκομᾶν ΘΟΡΙ.. 
991 στροβαλοχομᾶς 500]. 99᾽1 συλ- 
λαβὰς ὁδοῦ δάε5ρ. 209 Τ᾽ αραντῖναι 
Δ}. 38 Ρ. 886 Ταύρειον ϑ0ρμ. 20 
ταυροφάγος ΟΡ]. 002 τεχτονουρ- 
γός ὅορ]ι. 168 τετραἕλιχτον δάεβρ. 
210 τέχνης Δ65ρ. 211 τιήνη Α650]". 
266 τιμαλφής ἌΘΒΟ), δδ Ιοῃ. 43 ρΡ. 
5711 Τιρύνϑιον δάοβρ. 212 τίταξ 
Δ΄650}. 266 τειτῆναι 650}. 360 τρα- 
πεξίτην δά65ρ. 3218 τριμίτινα Δ650Π}, 
850 τριολύμπιον ΒΟΡἢ). 4017 τρίτος 
ΘΌΡΗ. 8890. τυπάδι ϑ80ρ]ι. Τὸ9 τύ- 
φλων δάοβρ. 3053. Τυφῶ ΒΡ. 996 
ὑπόπτερος Ἰοῃ. 14. Ῥ. δ09 ὑπόσκε- 
πον Ἀθβ0}. 330 ὑψαυχεῖν ΟΡ. 998 
φαικῷ ϑορῃ. 999 φαναῖος ΑΘ. 38 
Ρ- 8 φοιψικελίχτην δάββρ, 314 
Φοινικχίοις ϑο07ν. 409 φοινικόλαγ- 
νὸν Ἰοῃ. 68 Ρ. ὅ175 φρίξας 50ρ)}".316 
χαλιμάδες 650}. 4)58 χαλκόδοντας 
δἄοβρ. 215 χειμάμυνα ϑορ!ι. 100 

ΟΥΙ 

χειροβοσκῶν ϑόρ]ν. 100 χειρώναξ 
ΟΡ ΙΝ, τὸ9 χερσεύει ὅϑορ]ν. 300 χϑο- 
νίαν ἃάοβρ. 310 χορταιοβάμων 
δάοβρ. δ0) χρωματισϑείς αάοδρ, 217 
χύτλασον δάοβρ. 215 ψακαλοῦχοι 
Δ ΟΡΝ. 720 ψαλακτόν ϑ0ρ)]". δ06 ἵψυλ.- 
λικὸς γύης ἃ 6465ρ. 3219 ὠμοφάγους 
Εν, 47:, 12 ὡς ὅ0ρ!!. 850᾽1 ὡς μήτε 
ΘΌΡΙΙ. ὩΣ 

Πόδυοι. ΜΙ165. ἴῃ. ΜΆΠῸοεΙ Εσαριι. 
Ηἷκε. νοὶ]. 4 Ρ. 167 Ευγ: 802 168 
ΘΟΒΙ(Π. 4 ἢ. 611 170 Αοἷ). 32. Ρ. 585 
Τγοορἢν. 8 Ρ. 686 

Ἡϊογόοοϊο5 ρμοβί 5.00}. Εο]. οἀ. ἐν οἸηὰ 
Ρ. 09 Επν. 207, ὃ 

ἨϊογοοΙ 5 οὐ ΡΒΠΠΑρ Φιλόγελως Σὰ. 
Βοῖΐδβ5. ρ. 518 δίθβρ. 290 

ΗϊΘγΟπΎητ5 δά. Βα51}. ἔοπι. 3. [0]. 
90. Εἰιν. 41ὸ6 1481) ὅπν΄ 1013 ἔοπι. 
Ὁ [0]. 86 Ὁ Ευνγ. 1013 ἕοπι. 9 ῥ. 
185 Β 248 Ὁ Εἰιν. 1013 

ΗϊΪρρο!νέι ο. ἤδονγοβ. Ρ. 512 Επν, 1012 
Ἠογαίϊι5 Ερὶδί. 2, 8, 9ῦ ὅόρ]ι. ρ. 189 

Επν. Ρ. 4265 2, 8, 187 Επν. Ρ. 394 
Ναί. 2, 2, 2 Εν. 488 2,8, 21 Αδϑβοῖ). 291 

Ἡνρίπιιβ ἰπ ΜΙ Ππορν. [μαΐ. 4. Βέανε- 
ὕῸπ. ἔα. 4 Ευν, ᾿. 3838 7 Ευγ. 182 
8 ΕἘπι. Ρ. 826 84ᾳ. 78 Ευγ. Ρ. 802 54. 
19 Επγν. Ρ. 4381 86 Ευν. Ῥ. 43. 9] 

101 Ευτ. Ὁ. 456 102 
108 104 Επν. Ρ. 4411 

Επν. Ρ. 298 
Ἐπὰν. Ρ. 481 54. 
105 Επὺτ: Ρ. 227 116᾽ Βορ!!. ῥ. 177 
196 Επν. Ρ. 439 54ᾳ. ὅορ!ν. 380) 137 
Ἐὰν. ἢ. 885. 175 Ευγ. Ρ' 415. 184 
Επν, Ρ.395 186 ἔπτ. Ρ.408 588. 187 
Ευγ, Ρ. 3810 54ᾳ.- 201] Εγ. Ρ. 380 219 
Ἰδιγ. ρ. 339 Ῥορί. Αϑέγ. 23,0 Αθβοῇ. 
109. 2, 9 Επτ. Ῥ, 3157. 2; 10 Θορῃ Ῥ. 
12. ΣΡ 2 Ἀ6Β0}).. 3585 , 19 Εὺπτ: 911 
2, 14 80ρ]1. 843 2, 15 Α650}}. 197 203 
Φ ἸΒΉ 40 ΟΣ ΝΠ ἘΠΡΡ̓ Φ2.27 
ϑοβίίη. ὅ Ρ. 6Η. 2, 37 Αδβοῇ. 31 

Ιάνη}}. Ῥνοίν. οἀ. Κ᾿ οββ! ποι. ο. 8 Επτ, 
1007 17 Εἰιν. 639 

Ιηβοῦ. ν. Οοτραβ [πΠ50Γ. 
Το πποβ Αἴοχ. οἀ. Ὠϊπάουϊ. ν. 12,3 

50Ρ). Ἠὅ 28, 7 ἔδυν: 694 
Τοπᾶπποβ Ἀπίϊοομ. ἴπ ΜΕ .ΠΠ εῖ Εσα σαι. 
ΗΚ. νο]. 4 Ρ. ὅ70 δάθβρ. 480 

Τομαππο5 ΟΠγυβοβί. αἰϊᾳιοίϊος Εύν. 
1019 

ΤοΠπαπποβ ΟἸππππτι5 Εἰ ρ δύ. ὅ 50 0].. δ96 
ΤοΟΠᾶπποβ ΟἸππᾶμητ5 ν. ΟἿ ΠΠ τ 5 
Το ππὸ5 Παπιᾶβο. Ροβί Βί0}. ΕΟ]. δά. 

(αϊβῇ. μ. 095. 20 Αβίιγά. 1 ρ. 608 



"ἰ Ὁ5 

697. θ᾽: 9200 

697. 29. ἘΠ 908 

097, 28 ᾿πιν. 6018 

6097, 3 ιν. 8060 

0091, 10 Επιν. 581 
6097, 29 δάθϑρ. 221 

608, 10 Επι᾿. 8092 098,22 δάοδ5ρ. 232 

099, 8. ὅϑορὶι. 193 700, 8. [ὑπι, 809 
06. Ἐπ  0πν Ὁ 11 πῆ: 610 
06. 19 Ηὐτ 160. 717. 0. Εἰ 105 
717, 235. βιάδβρι, 299. 717,2. 8 86ΒΒΡ. 
224 111,90 Δ65ρ.292929 718,4 Δά465ρ. 
9)5 718. 86 ΡΒ}. 9265. 72}, 19 ΒΌΡΗ: 
195 1721, 20 ἕπτ, 611 724, 26 Ἰύαν. 
9206 726,10 Εἰ. 612 720, 10 5ο0ρ]!. 
120 720, 10 Δ4685ρ. 22] 727,9 Βορῇ. 
ΟΣ 721,9. δε βῃ. 229. 7.97, 2 Β: 
ὅ29 728, 19 ΒΡ: 99.1.0 .290,. 12 ΘΌΡΗ, 
41 102,25 αάθϑρΡ. 229 1702, 20 υν. 
257.20 “0, ΘΙ ΉΠ6ΒΡ. 3250.,708..9 
Δ665ρ. 3981: 1772, 24 ϑ0ρ]ν. 797 

Τομαππορ Επιρθπΐοιδ 'ῃ Βοῖδ5. ἀποοά. 
πον. Ρ. 949. δάδθβρ. 90 

ΤΟαππο5 αδουριά, ν. Αποοά. Βοἱδ5. 
ψο}]. 1 

ΤοΠπππ 65 Πγάτι5 ν. ᾿ νά τι5 
Τομᾶππο δία! αἰὰ5 οὐ. Βοππ, μ. 9] 

αὶ: Ρ., 101. τι 817: ΘΑ τ. π δθὺ 
40 50ρΡ}!. 1019 49 Ευν. ρ. 336 ὅ9 
ον. Ῥ. 219. 572 Τππῦ: ἢ. 902 . δ4 Ἴπι. 
Ρ. 41 80 Ἐπ. Ρ..401 “100 Ἐὰν. Ῥ. 
414 8569 Τυγ. 475 

Τοπαππορ 1061. πη ἈΠ οί. γγ 12. νοὶ]. 
ὁ νυν. 225 Αθβο}. 275 249 δάοβρ. 119 
998 δάθβρ. 22 411 Ἰῦαν. 697 
ΤΟ π πο 5 ϑίοραριια. ν, ϑο!αριϑ 
ΤΟ αππο5  Ζοίχος ν. Γ ΖοίΖοβ 
Τοβορτ5 Δπί. Τά. 19, 1, 19. δά65ρ. 

Ρ- 002 
Ἰϑιάοτνιβ Το Ιτ 5. Ερῖδί. 4, 90 Ἰῦτνς 1018 
Τὰ] Ἰ᾿ππι5 ν. 54 Α ἴὑτπιν, 4176 (δ 1) [ἐπι 

1007 1090 Βὶ ἀὐδβρ. 1017 1090 ἢ εν, 
1007 242 Ἐ διίίοβρ. 430 250) ἀ665ρ. 
101] 209 Ο Επιν. 4853 928 Ὁ ἴὑπιν. 417 
9278 ἢ Μοίδηιῃ. 1 Ρ. ὅ90 
232 

Τυβεῖπι5 Μαγνίγν. οἀ. Οὐίο νοὶ]. 1 γν. 
ὅ0 ϑδορ!.. 1019 112 Αοϑεῖ). 4582 “114 
ὐπιν. 1115 ΟΡ. 1019 118 δορ!μ, 1021 
120 τιν, 832 δάθβρῃ. 80 128 ὑπ, 448 
19.0 τιν, 260 238. 291,1] 194 τιν, 483 
792 529 

Παοίαπίϊι5 Τπ5(. 1, ὁ, 8. Ἰθπινν Ρ. 409 
ὅ, 15,11 ἔπιγ. 1100 

Ποοηϊἀα 5 ΑπγΠ. Ῥα!]. 7, 018. ἀάἀ650, 151 
Π,6χ. γτποῖ. μοϑί ῬΠοί. ν. ὀροσάγγης 

ἴδεινν 057 ΘΟΡΠ. 185 475 72 
ΠΑ  πἶτι5. 1) 60}. νο]. 2. ν. 00 ΟἸδον, 2 

418 ἢ αἰἰ68}. 

ΙΝΌΕΧ ΕὈΟΝΤΙΝΜ 
- 

ΡΟ 007 νο!]. ὁ ρν. 04. ϑυρ!ι. Ρ. 159 ἔπιν, 
Ρ. 401 8606 ϑυρ]ι. 1738. 8575 Επν. ρ. 
40Ι 980 54. ἔδτιν, 8357 νο!]. 4 ν. 919 
πὰ: Ῥ: 810 ὁθθ 5ᾳ. 50ρὶν. 8. 900 
Ἐρὶδί. 88. 500]. 15. 175 Αοβοῖι. 391 
951 Αρϑοῖ. 881: 3290 1 909. 5.171 
Ἐπὶ. 9905 487 τπ|ν. 9285 Ο11 ΑΘ56]}. 391 

ΤΠοπρίπιδ ἄἀθ ΒΘ]. ο. 5.,.1.Α 656]}. 276 
8... Βόαρ)ις 097 .15, 4 Ἴδην ὙΠ] 0959 
15,.,0ὃ0 Αθβοι.. 57 19. 7 ΒΡ ᾽ 105 
29, ὃ δἄδβρ. 234. 90,2 ὕπν. 660 40, 
4 Ἐπι. 222. 1π ΒΠοΙ. 812. νοῦ]: ὦ 
Ρ. ὅ70 Δά650Ρ. 238 

Τπιοίδπιι 64. Π οἴ 2. ν0]. 1 μ. 19 54. 
άο5ρ. 8179. 159 αν, 826 450 Εν. 
138 οὉ0 972 δάδθϑρ. 28. 9719 ΗΓ. 
981. 9233 1712. Τῦυν..8907 720 δ66Βρ. 
280 792 Αο]}.42 ρ.568] 1708 Εν. 401 
809 650. 02 νο]. 2 μυ. 2 Εν. 132, 
ι}Ρ.313 206 ϑορ!. Ρ.104 942 δά68ρ. 
819 498 δΔήδθβρ. 111 467 Α650]}). 139 
572 Επι. 094 649 ἔπιν. 938. 931 044 
αάθβρ. 221 89 αν. 488 985 720 
Επαν. 896 δ΄΄θϑρΡ. 2983 νοΐ. 8. Ρ. 98 
50.299. 112 Τ)»͵1οηγ5. 9 101] Ρ. 615 
220 πὸ. 816 4896 ἔπν. 519 497 
ΟΡ]. 1789. 601 ΑΘΔβοῇ. 18] 97 ΕΓ, 
996 ᾿ 

Τα ΠΠπις ΔηΠ. Ῥα]. 11,170 «680. 8! 
Τπιονγϑύϊιϑ 2, 901 544. ἔπι. 896 
Τιπίαίιτα ἴῃ ϑίαί. ΤΊ ΟΡ. ὅ, 1089 ἔππιν. 

1101 60, 124 50ρΡΗ. Ῥ. 18 
Τοανριιδ ο. Πμοοον. ὃ 92. δάθβρ. 240 

098. τυτ. Ὁ. ὃ09 100 Ἰϊ 865. 10] 
αἀ68ρΡ. 339 132 δάθ8ρ. 24] 

Τγάπα οὐ. Βοκκον. ν. 90, ὁ ἔδπινν 1011 
δῦ, 7 Επι’. 6835 δῦ, 18 ἔπνν 424 94, 
1 Εν, 085 94, 10 ἔπν. 920 96, 19 
Αρ8βοῖι, 298 Εἰαν. 280 500]. 197 Ε10, 
θ δβοῦς 11 217,92 λυ 9.1 

Μαδοανῖτ51, 10 άθ5ρ.249 1,57 5ορ],. 
809 1, 8 ϑορ!. 8095 1, 46 ϑυρ!!. 
103 2, ὁ ὅ0ρ0],. 605 2, 22. Δά68ρ. 482 
2, 35 δήθϑρ. 112. 2, 69. 690. 485 
2.70 Βῦρῃυ: 0 8, 21 ΑΙ 6801,.,.50Ὁ 
9, 82 δάθβϑρ. 348 4, 12 δᾶβ8ρ. 294 
4, 44 Ἠίοηγ5. 6 Ρ.0117 4, 09 ἴὐπιν. 401 
ὥ, ὧδ Δ([65ρ. 188. Ὁ, 40 «ἴ68ρ. 358 
0, 48 500].. 141 0, ὅ0 ὅ0ρ]1. 7588 
10 δάθϑρ. 2160 6,83 Εἰπν, 1101 7, 20 
δά οοΡ.. 1406. 706 ΒορΠΣ 8. 19 
Ευὺν 122 7, 80 ΑὈΠ ΠΤ θέ, 
95. Δι[680. 31 8,97 δορ]ι. 4. 8,89 
ἄορ. 109 ὃ, 81 αἰἰο5ρ. 409 

Μαονοθῖια ϑαίπνη. 1,17, 10 Ἰὰπυ, 781, 



ΙΝΏΕΧ ΕΌΝΤΙΝΜ 790 

11. .1.17. ὅ0. ἔνε 0951. 1.18.4. δυὺ; 
12 1.18, ὁ Αθϑβο]ι. 32) ἔπιν. 180 1. 

29, 8 ἔων, 988 ὅ, 18,12 Ευν. 108 
ὃ, 18..17.18 30. μεν. δὲ δ. 10.0 

ΟΡ). 489 ὃ, 19,17 324 Αὐὖβο}]). 5 ὅ, 

20, 10 Αδβοὶι. 139 ὅ, 21, ὁ ϑορ!!. 
ὅθ4:. ὃ, 21. 18 ἶν 185. ὅ, 92..18 
Ἀδβοῆ δὶ. 7,32, 9 Ἐπν. 45: 7 15, 
29) Ἐπιν. 972 

Μαπιοὶ ΜΟΞΟΠοραι ν. ΜΌΒΟΠΟΡ. 
Μδπῖο} 1860]. Ῥναθο. αὐ ἢ]. οὐ. 

Β.681}. α..1578. 6. 585 Ευν. 8517) 72 
ἴα. 809 

Μαπιο! ΡΒ 5 ν. ῬΆΪ 65 
Μίατγοιι5 Δπίοπῖπιβ 4, 18 Ἄρα! 16 Ρ. 

Ἰ, 58 ύυν. 9990. 7, 40 1. 151] 
ἡ,42 τιν, 90 7,50 

Ἐὰν. 886: 7, 91 δάοξβῃ. 915... 10. 2] 
Ἔχις. 800. 11. Ὁ τυχ, 01 980 757,6 
11, 80 κάρβρ. 46 12,26 Επν. 1007 

Μαχίπηιβ 'π ΠΟ π 5. Ασθορ. το]. 3 γν. 
284 ( Επν. 134 

Μαχίπει5 Οοηΐ. οἀ. ΘΟ οῆκ. νο]. 3 
Ρν- 025 Ἐπ. 1027 

Μαχίπιι Ρ]απιάοβ ν. ἀποοά. ΒΔ πι. 
γ0}]. 3 ἴῃ Ἠσδευπιορ. ΒΠνοε. ὙΥ1Ζ. 
γ0]. ὅ γΡ. 441 Ευτ. 417] 5986 Ευνγ. 631 
541 54ᾳ. Κορ). Ρ. 18. 572 Εν. 809 

Μαχίμε5 ΤΎν. δα. ἢ οἰβκ. ΥΠ υ. 1260 
Επν. Ρ. 46658ὅ. ΧΠΙ ρΡ. 241 Αδ6β.ῃ. 
9580 ΧΧΙ͂ ψ. 409 ΕἸν.89.᾽ ΧΧΧΥΠ 
Ρ- 201 «ἀδβρ. 247 

505 

7,.Αἱ ἔων. 901] 

Μοπαπάήοι Οομπι. 4 ρΡ. 72 ἔπ. 1007 111] 
Ἄδβοι. 810 192 Εἰ. 1015 177 Ατ- 
βίογοϊι. 4' Ὁ. 565. 105 Επν; 812 249 
Επιν. 435 204 ϑορ!. 2905 288 Επτγ. 
9038. 299. Βορ]ι. 296 

Μοπαᾶπάον Ἠποίξ. ΨΥ 412. νο]. ὃ. Ρ. 156 
ΘΌΡΕ. 710. 282 Επιν. 453 

Μοπαπάνὶ πποποϑέ. 1 δάθβρ. 345. 4 
δ6βρ. 88 8 ΗϊἸρροί!. 1 Ρ. 64. 14 
δάθβρ. 417 25 ϑορῇ. 141 28 Εμγ. 
298,1 91 βορ!. 197 92. 50ρ]ι. 068 
42 ὅοΡ}. 8052 46 47 Ετν. 1029 172 
Οἤ δον. 85 Ρ. 613 80 (ΟἸ]ιαγϑί. 3, 1 ῥ. 
643 81 ΟΠιαγοί. 1, 1 Ρ. 612 89 Εν. 
195 95 (μδοὺ. 838 ρ. 613. 101 Ἐπτ, 
293,,2,. 112 δάθβϑρ. 249 117 Ευγ. 839, 
2 125 Ἐπν. 201.39 129 Κλγ, 801, 8 

5.149 Ἐπν. 3805 159 Νὴ. 8957 1064 
μα θδθι 260 9109» Ἐν. 695. 5.173 
Ἀπ ΡΗ. ὅ. Ρ. 6Ἀ5 565 179 δάθβρ. 850 
199 Αθβοὶ). 89) 106 δάδϑβρ. 235 ̓  197 
ΗΙΡΡοίῃ. 8.1 Ρ. 664(1[ ΚΨζὋι208 Πίοῃγβ. 6 
Ρ. 611 222 Επν. 90] 298 Ὀίεδοορ. 

δ᾽0.ο 00) 242 λἄοβρ. 40 243 [)6- 
101), 1". (38 247 δάῤβρ. 252 249 
ἴδον. 9. 0.064. 2600 ᾿ὅπιν. 1014,,1 25] 

200 Λάο50. 359 274 αἀοΒρ. 
)0 4 270 δάδβρ. 2585 29] δάθβρ. 334 
2097 Αοβεῖ). 38] 9510 δάθβρ. 28 318 
δάρβρ. 2507 992. ἴδτιν, 890] 928 Επν. 
τι9 947 δάιβρ. 421 5351 αἄφβρ. 465 
909 Τπιν, δ47,,1 908 διί68ρ. 429 372 
ΚΌΡΙΙ. 852. ὁ 79. ΒΟΡ]}. 0217 412 αἤοβρ. 
785,1; 410 Ευν. 1016 419 Επιν. 572 
421 Ἐππν. 301,21 429 ΟΠ δον, 30 ρ.6013 
434 Ἐλπιν. 1007 451 ΟἸναθν. 30 ρ. 614 
459 800].. 832 402 Επιτ, 601,3 480 

Ἐπν. 99 489 (]ᾶθυ. 20 ρ. 611 407 
αν. 1000 499 [χπνὺὶ 1015. ὅ00 50ρ],. 
86,7ΖΘ 04 δάδβρ. 6ΊΔΙ 5809 Κλπιγ, 195 
944 50ρ].. 81 δ45 ορ!. 805ἃ δδθ 
Ἐπτ, 583. 5808 Ευτγ. 466, 2 576 ἢ 6- 
ΠΟ. 2 ἢ. 648 614 Ευγ. 10413,1 0608 
Ἐπ. 1965 0671 Επν. 401 679 Α656}.. 
880 087 Επν. 26᾽: 002 80]. 861 
090 δάε68ρ. 40 Ο07 ἔπιν. 602 701 
ΟΠ δον. 86 Ὁ. 614 707 ΟΠδον. 38 Ρ. 611 
110 δίἰθβρ. 288. 724 δάθβρ. 2989 720 
ΟἸδογ. 2 ρ. 00] 798 Εν. 1013 

ΜΊΟΠπδ6Ὶ Ἐρθβ. ν. 5601. Ανϊβίοί. 
ΕΠῚ. Νῖο. 0]. 74 

ΜΟΒΟΠορα!. Οραβο. οἀ. ΤΊ. ν. 70 
δάδβρ. 475 77 δθβρ. 410. 78 ϑόρῇ. 
441 874 

Μοβ65 Οουθπ. Ῥγορυιηπ. ἴπ δαὶ 
Επι5 6». ΟἸγοπ. μ. 43. [δὰν. Ὁ. 431 

Νοπιθβῖπβ ἄο Ν, Η. εἀ. ΜΓ. μ. 548 
54. ΕΓ. 1007 

ΝΙΘΘΡΒοῦ5 Βεγ  ππῖτι5 4, 28 Τλπν, 220 
ΝΙΘΟΡΒοΥῖ5 ΟΠ Πβία5 Ηἰϑέ. Εςο]. 10, 

97 Επτ. 968 14, 92 δάδ6βρ. 339 
ΝΙΟΘΡπον5 ΟΠ πηι Ερὶδέ. 4 Επυ. 
2 84 Επύγ. 573 

ΝΙοορἤοτῖ ατδρ'. τη ΜΙ ΕΠ οἱ (1055. 
πιΐπ. Ρ. 9. ὅορ!ι. 159 ἴῃ Νιοίϊοος οἱ 
Ἐσίν. ΧΗ, 2 γν. 22 δάββρ. 61 

ΝΙιοοθίαβ Εἔπροη. 2, 945 Επιν, 432 
ΝΙοῖα5 ΜΠ165. πῃ Ασριπι. ἘΠ ΘοοΥϊ. 

14. 11 Επι. 600 
ΝΙΊΘΟΪα 5 ἴπ Ἠπδοίί, ὙΥ412. νοὶ]. 1 ρμ. 

218 Ἐπὺιν. 290 
ΝΙΘοΙ Δ ο 5 ΓΒ ΕΟ]. αὐ  (Ππ. ν. ΤΠ 6ο- 

Ιοραμπι. 
ΝΙοοβίναξις Οὐ. 3 ἡ. 285 ΟΠ δου. 2 

Ρ. ΟΟ1ἡ 288 ἔπιν, 662 
Νοππιι ) οπυ5. 8, 2336 Επτ, Ρ. 105 
ΟἸσιρ οἄουιβ ἴπ Ῥ]αί. ΑἸοΙ}. ν. 4 

54. ἔαιν. 1102 1606 54. ἔπιν. 1103. 201] 

00", 973 



τὸ 

Ι͂οη. δῦ Ρ. ὅτθ ἷἴπ Ρίαΐί. αονρ. “γολὶυ 
{ἀν Ῥλιϊοὶ. τι. Ῥαοάαρ. νοὶ]. 14 γ. 
201 δάδθβῃ. 338 280 τιν. 185 188 527 
σι τὸ8 

Οὐῖροποβ ο. (6185. 7. 50 ᾿ὅπν. 689 
Οὐϊοπὶβ Εν. ν. 206, ὅ Αδβοῖ). 338 

110, 3 ὅορῃ. 8569 127,1 ὅορ},. 8393 
Οὐϊοπῖς ΕἾου. ἴῃ Βοπποιάθυγῖπὶ Οοπὶ. 

ογὶί. ν. 41, 8 Επτ. 110 41,9 Ἐπτ. 62 
41,15 Επιτ. 41] 41,10 Εἰπιν. 551] 42, 
12 Ἐὰν. 684 44, 14 Ἰπν. 195 44, 
26 Ευῦ. 254. 45; 2 Ἐμπιν. 2588 46, 10 
ΟΡ 285 6:20. ἜΡ. 251: Ἢ7, 7 
ἥν. 165. 7} 9 ἘΠ Τὴν 47...19 
Ευν. ὅ81 47, 106 ἔπιγ. 40Ί1ι 47, 18 
Εν, 395 “47, 22 δάθβρ.. 10 47, 24 
ΟΡ. 209 
96. Επ:7 

4, 26 ϑ0ρῖι. 227 48, 
49, 15 ϑοόρ!ιβ. 2310 49, 10 

ΘΌΡΙ Ὁ 0. ΘΠ, 550 .51: 2 
ΒΑ 560. 91 5 ὁ ΠῚ. 16 Ὁἱὶς 8 
το 7. ΤῸ Ἰ0᾿ Εαυν 799-081. 29 
ΟΡ. 390. ὍΦ, 29 ἘΠῚ 939. 0, 21 
ἘΠΠ Ο  θ9 19, Ἐν οΥ 5.5 ΒῊ: Ὁ 
αὔδδρ. 261 99...17 ΠὨΠΡῚ 797, 90, ο0 
ΒυΥ  5. 95 Πὰν. 911 Θῦ» 20 
Ἐν Ο ΟΘ  Επτ ον, 50} 2 
"αῦ, 818 .506. ὃ Τὰπιγ. 880 6,12 Επτ. 
915 0: 17. Βυτν ΠΟΘ Γη τ. 
9.1. 0. 24 ὍΘ 15 0.5 285 πτ: 
910. 97, Θ᾽ ΠΡ 50, 07. ..5. ΤῈ 220 
97. 109 ἘΠῚ:..3990] 57,21 Ηπν. 540 
20 Επιγ. 1016 ὅ8, 8 Επιν, 239 

ΟΥϊοηϊς ΕἾον. οἀ, Ἠϊβομοὶ. ΡῸῸῪ 
ΟΠ δον. 38 ρ. 6183 ΨΙ Ἐπιν. 1029 

Ον!άϊμπ5 Τυῖϊδί. 2, 584 αν. Ρ. 291 2, 
9091 Ἐπιν, ᾿. 4885 2, 398 δάθϑϑβϑρ. Ρ. 
06 2, 9097 Επτ͵ Ὁ. 417΄. 2, 406 
δάσθβρ, 42) 2, 400 ὅο0ρ1],. ρῥ. 131 

ῬοΒγμονο5 οἄ. Βοΐδ55. ρ. 101 Αό56}. 
Ρ. 341 ἴῃ Ὠϊοπυϑ. Ασοορ. νοὶ. 1 
ν. 01  [πὸ. 194. ἴῃ Πού, γα 1Χ. 
γ0]. 1 ρ. 553 ΟΠδον. 41 0 6141 

Ρασανίτβ. ἴῃ ΕἸ ΘΟ ΚΙ Τα ρ. ν. 72 
ἔξαν, 530 

Ρανίποηΐι5 Προ. ο. 3. Θ00].. Ρ. 141 
Ραμ! 5 Εἰ ρὶϑί. αὐ Οονίπί. 1, 15, 33 

ἔλπν. 1013 
Ῥαιυδβαπίαβ 1, 14, 3. ΟἸΙοοῦ!!, 1 Ρ. 557 

2,24, 4 Αφβοῖ, 3384 8, 4,9 Επιῖ, Ὀ. 
841 "δ. ὕ,. δ᾽ ΑΘΑΘΉ, 162, 9710 
ΑΘ650}), 34. 9, 22, 7 Αδβοῖ, ρΡ. 8 

10, 91, 4 ΡΊ]ιγγη. 

97, 

10, 4, 7 Λοϑοῇ, 26 
6 Ρ. δ59 

Βαανά, ΕΠ ρ᾽5.. ὅ αἴο5ρ. 202 
190 110 «ἀ65ρ. 263 

24 Ἰδπιῦ. 

ΙΝΌΕΧ ΕΌΝΤΙΥΜ 

ῬΒΙ πιο Οομι. 4 μ. 31 Εἰιν. 953 
ῬΒ οι. Πμοχ. οἀ. Οϑᾶππ. μ. 19 ἔων. 

Ἴ1Ο7 147 [δτν, 16) 161] Επτι. 640 
ῬΆΠ1Π65 ανπι. ὅ, 404 Λοβο]ι. 250 
ῬμΠρρΙάθ5. θη. 4 μ. 472 ἴδπιτ, 662 
ῬΠΠῸ πιά. οἀ. Μᾶπηρ. νο]. 1 μ. 4ῦ 

μην. 8586 127 [δπν. 688 644 Εἰιν. 491 
γ0]. 2 ν. δὃ8 Εν. 6088 85 Εἰ. 494 
448 ἔπιν. 950 ὅορῃ. 0384 449 Ἐμπυ. 685 
459 δίδβρ. 216.206ῺῊ 40] Ἐπ. 688 
400. Τοτι. ὅδ. ἡ. 516. .407. μι. 211 
408 Α680}}. 30 409 ἀἄε5ρ. 205 488 
Επν. 8806 408 ιν. 8806 501] ΑΘ656}. 
1383.,4 515 Εν. 820 612 Εϊγ. 586 
οἄ. ΒΙοΠίοι. νο]. 7 ρ. 188 340 Επν. 
91 νο]. 8 ρμ.«0΄ Αδβοῖ. 885. 88 
ΑΘ 50}. 890 

ῬῃΠοάθπεβ ἄθ νυ 115. 10 ν. 20 Εν. 
Β. 8997 

ῬμΙΠΠοπΙάθ5 ὅοπι. 2 μΡ. 429 ὅορῆι. 11] 
ῬΒΠΟΡοπῖιβ 'π Ῥουρ. Τπίγοά. Ρ. 11} 

44 Ἐπτ. 15,2 
ῬΙΠΠοβίν. δα. Κανβον. Ρ. 71, 27 Αθβοῖι. 

1.9 79,206 Επι, 183 110, 21 δ468ρ. 
435. 191. Θ᾽ ΕἸΣ; 94... 1410 ΠΥ  πτν, 
192... 270. 11 ὐυ 19. 285 2 ὅπαν. 
δθ06 908, 206 ϑορῖι. 390. 913,13 Επι. 
508Γ1 9594, 25 Αδ6βο}, ρ. 42 404, 19 
ἔπι. 19 

ῬΙΠοδύν. ἴππ. οἀ. Καγβον. ρν. θ, 4 
ΞΌΡἢ. ὅ06 

ῬΠοοθαπιποπ ἴῃ ἈΠοίί. γΥ41Ζ. νο], 8 
ν- 510 δάοβρ. 22 518 Αθβοῇ. 810 

Ῥῃοίϊι ΒΙ}]. οἀ. ΠοΚΚ. ρ. 3935} 2 
Ετι. 189 596} 19 Αε86}). 15] 8398 
ἃ 10 Α650}. 157 940 ἃ 27 Δά65ρ. 409 
900 ἃ 9 Α6801). 157 487 ἃ 12 δορῃ. 
1. 438 ἃ ὁ ὅ00},. ρ. 11 444} 29 
ἴδπιν. Ὁ. 339 ὅ90 ἃ 15 ὅθ)". 1411 ὅ92 
"» 27 88 Ὀίοηγϑβ. 12 ρ. 618 ὅ99 Β 10 
ΟΡἢ. 061 

Ῥῃοίύϊιβ Ἐρὶδί. 245 αἴ65ρ. 409 
Ῥῃοί. Πμοχ. ν. ἀγχίσποροι ΑΘ50}}. 157 

ἀγωγεύς ϑ00]ι.. 8.5 ἄδασμος ΑΘ6ΞΟΙ,, 
01 ἀδηφαάγοι ϑορ)ν. 3806 ἐρρηνο- 
βοσκός ϑόορ!ι. 589 ἔρριον [δπν. 1109 
ἐρρωπίξομεν Τοη.81 ρ. 57) ἐσέφϑην 
ϑ001ι. 105. ἐσφηκωμένον ϑορ!ι. 26 
εὔκηλον Ιοη. 28 Ρ.5711 εὔκρας ἴδπν, 
1917 εὐληιυματεῖ ΛόΒο]. 101. εὐναῖος 
ΘΌΡ] ΙΝ. 177. εὐορνιϑίαν ϑορ!ι, 911 
ἑψιοῦσα Λοβοῖι, 0 ξάπλουτος Ἰὰπν. 
447,0 ζεῦγος Α650}). 331] ξζευξίλεως 
ϑΌΡΠ. 129. ξημίαν ὅορ]ι. 112 ξύγα- 
στρον ἴἅπὸ. 110 ζυγώσω ΑΘΒ6}, 
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110 ἠμάλαπτεν βορὶν. 8 ἤπειρος 
Βαν, 905 ᾿Ἡρακλείαν Ἰδτν. 511: ϑιία- 
σὸς ἴοι. 82). Ρ. δ ϑωχϑείς δορ]ι. 
110: ἴτηλον Δδβοῖ. 11 καϑελῶν 
ϑοΡ}" 01 κάκαλον Ασβο]ν. 101. Καρ- 
κίνου Οαγοῖπ. ρ. 020 κατεύχεσϑαι 
ΘορΙι. 1015 κατουλάδα ϑορ]ι. 397 
καυρός Βορ]ν, 9501 κλῆρος Ἰδτν. 40 
κρείττονες Αθβοῖν. 10 κχροταλίζειν 
ἔπιν, τοῦ κύνβη Β0ρ]!. 128 0500 κυ- 
νηδόν Βορ! 000 κυντερώτατα Λ680}.. 
425. λαμπουρίς ΑΘ50}. 4244 λευγα- 
λέα ὅ0}}". 112 λευκὴ στάϑμη ΟΡ ι. 
800. ληκυϑιστής ϑόρῃ, 955 λιβρόν 
ἀἄοβρ. 151. λέϑων 'ὰν. 9905 λίτρα 
0Ρ]}}. 957 λογγάσω Α6βοῃ, 1017 μά- 
γαδὲς Β0ρ]ι. 215 μάγνον ΒΌΡ]ι. 426 
μάγουφαορ. 405 μαίμακον 8Δά68ρΡ. 
400 μαλευρον ΔΕΙ͂. ὅ0 Ρ. ὅ88. μα- 
ρεινη ὅϑορὶι. 999 μαάστακας ϑορῇ. 
615 μελέίνη ϑορ], 847 μιαίνεσθαι 
ΞΌΡΠΙ. 968 μνείαν ΌΡΙΝ. 97 μόρον 
Ἀ656}.. 357 νάβλα 50ρ1}. 106: ναρᾶς 
Ἄθβοι, 335. νηδὺυς ϑΟΡΙΝ. 419 Νη- 
σαίας Ἐπν. 14 νιφσεσσα ἴοῃ. 40 
Ρ. ὅτ᾽ νόσον Ἐπν. 327 νυμφόβας 
Αςἢ. δ᾽ Ρ. ὅ88. νῦν δή Ἐχγ. 589 
ξανῶ ϑορῇ. 466. ξεναπάτας Εἰ. 
669 ξυνῶνα 50ρ]!. 965 ὄβρια Α656}. 
41 ὁδῆσαι αν. 118 οἴητας 50)". 
ι380 ὀκόρνους Α656}..258᾽1᾽ ὀκριαζων 
ϑΌΡἢ. 900 Ὀκχτωπαν Ἀδ6560. 148 
ὀχτώπουν ΑΘ 56). 108 ὁλοσπάδες 
ϑΌΡ. 967 ὀμαμαιταὰ Δοβοῖ. 420 
ὀμπνίου ϑ00}ι.3 30 ὄνοσις ϑ0ρ}!. 8380 
ὀνοταξομένη Ιοη, 17... 569 ὄνου 
Ξ ΠΝ. 807 ὄπνιον ϑορ!. 226 ὀρ- 
γεῶνες Αθβοι. “0 ὀρϑόκερως βρῇ. 
195 ὀρϑόπτερον ϑΡ]ν. 80 ὀρϑό- 
φρῶν ϑορῇ. 909 ὄρον ΔΘΒ01}. 102 
ὀστολόγος Αθβοῖι. Ρ. 41 ὀστράκων 
Ἄ βοῇ. 328 οὐκ ἀποψάλακχτος ϑοΡ}.. 
505 οὐκ ὥφιξεν ΘΌΡἢ. 214 οὐράν 

- ὅ0ρῖ). 970 οὐρανιξέτω Ἀ6β0ἢ.. 457 
ὄφελια ΒΌΡἢ. 971 ὄχανον ΒΟΡΉ., 
006 ὄχος ϑορ!ι. 6006 παιδικά 850ρ]". 
158 παλίνσκιον ϑορῇ, 369 παῖιν- 
σκίῳ ὅ0ρΡ}!. 369 Πανιὰς αἶσα 656}. 
9). πανόν ϑορῇ. 186 παράρυμμα 
ὅορΡ|ι. 452 παρουσία ϑορ]ι.430 πεὸ- 
οιἰκούσης Α650}. ὃ πεζοφοροῦ- 
σιν Α650}}. 312 πέωφιξ ΑΘ56ῃ. 161 
πενϑερά πν, 13 649 50Ρ0},.281: Πέρ- 
δικος ὅ0ρ|.. 801 πέρισο ἔπι. 1118 
περισφάτως δάθ5ρ.2066 πεφρασμέ- 

νὸς Λόβοιι, 29 πισσοκωνήτῳ ΔΌΒΟΙΙ, 
ι18. πονταράκη δ68ρΡ.20} πρέψαι 
Αρβο]ν, 480 πτέρυγας ὅϑ00]}1. 910 
πυρσοκόρσου Αόβ6}ν. 105 πώγωνα 
Εν. 8523 ῬΡαικούς ΌΡ!, 9190. ῥακ- 
χίζειν ᾿ῦαισι 1090 δάχοι ϑορθ]ν, ΤΊ83 
Ῥειτά ΒορΠΙ. 981: ῥήτωρ ϑυρ]ν, 952 
δικνός ΘΟΡ]Ν. 983 δικνοῦσϑηαι ΌΡἢι. 
900 ἹῬύπες Δ6β0}}. 394. ὀντῆρι Βορ]ι. 
458 σάγη ἴοῃ. 10. δ08 σακοδεριιί- 
τῆς ὅ00]ι. ὅ73 σάλα Λ656}.. 312) σα- 
λάβην ϑ0ρ]!". 955. σαλάμβη Θ0Ρ]". 
98 Σαρπηδὼν ἀκτή ὅ0}}". 42 Σα- 
ρωνέα Ἀ6ἢ. 17 Ρ. 582 σαυτὴν ἐπ. 
Αβιγά, ρ. 600 σεμνά ΘΌΡΠ. 723. σί- 
κλος ὅορ}!. 991] σκώπευμα ΑΕ650]!. 
 σταϑερόν Αδδοι. 2170 στόμις 
Αδβοῃ, 432 σφαδάζειν αν, 518. σφη- 
κῶσαι ΓΏνγη. 13 Ὁ. ὅ00 ταλαπείριον 
δάθβρ. 00 Τ'ἀραντῖναι Αοἢ. . 85 Ὁ. ὅδ6 
ταυροφόγον ϑ0Ρ}". 00) τὴν ἐμὴν 
Ἀ. Ἀ66ΒΡ. 2607 τὴν χεῖρα Δ465ρ..118 
τὸ ϑερμόν ϑόρῇ. τῷ. τοπάξειν 
ΘΌΡ]ι. 21 τρίπαια ΘΌΡΙ.. 995 τρὶς 
ἕξ Επτ, 880 τρίτῳ ΑΘΒ0}. 187, 10 
τυφλῶν δάοδβρ. 268 ὑπάρχων Ανὶ- 
βίαγοι. 4 Ρ. δ05 ὑψαυχεῖν ϑ00}". 995 
φαικὼ ϑ0ρΡ|ι. 999 φαριυαχίδα ὅ0ρῇ. 
1000 φαῦλον Ἐπτ. 41 800}4. 38 
φόνου ἃ468ρ. 4389 ψό Α6βο]. Τ7 

Ῥῃοί. Θιιαοβύ. Απρη}}. 151 αν. 1013 
Ῥμγυπίομιβ Οοπ. 2 Ρ. 98 500]ι. 418 
Ῥηγυπίοπας ΒΟΚΚ. ν. ἀποοά. Βεκ. 
ΤΡ οΚ. ρ. 187 Κορ}. 986 974 ΒορΠ,. 
121 

ΡΙαίο ὅοπι. 2 ν. 061] ἔξααν. 575 
ΡΙαίο υἱεῖϊοε. ΑἸΙΟΙ͂Ρ. Πρ. 146 Α Εν. 

183. Αχΐοοι. νυ... 868 Α Ευγ. 453 
Ἐρϊϑέ. ρ. 809 ἢ Ἐπ. 9415. 910.Ὰ 
αάθβρ. 2790 αἴοτρ. Ρ. 481 Εὶ ΕΓ. 188 
485 Εὶ Ἐπ, 155 486 Β Εμιν. 186 480 
ΟἽ Ευν. 183 4092 Εὶ Επιν. 629 5218 
Επτ. 1705. ΙοὉπ. ν. ὅ99 Ὦ ἴδπν. 571 
Ῥμδράοπ.ρ. 108.Α Δόβο}. 385. Βοῖρ. 
Πρ. 980.4 Αδβο]. 181 981 Ὁ Α680}}. 
162 389 Β Α6β0ῃ. 310 ΠΙ ρ.991 "αὶ 
ΑΘΒῸΗ. 157 ΥΠ ρ. 22 Ὦ δά685ρ. 398 
ΨΙΠ νυ. 503 Ο Αθβο. 81 ὅθδ Α 
ΟΡ. 13 ΒΎπΠιροΒ. Ρ. 177 Α Κπν. 
4583 180.Ὰ Αδβι. 181: 189 «ἄεβρ. 
483 106 Ὦ ϑὅορ!)!. 2330 196 Εἰ Επν. 
000 ΤΠραρ. Ρ. 125 Β ϑομ!ι. 18 

ΡΙδαπία5 Ῥοθπα]. ΡγῸ]. 1 ΑΥἸβιάγο . Ρ. 
564 Βυά. 1, 1, 4 Εἰιγ. Ρ. 808 

ΡΙΠῖτι5 ΕρΙδί. 4, 27, ὁ Επν, 809 
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ῬΙ!ϊπῖις Η. Ν. 10. 44 Αρρβοῖ. 290] 18, 
12. 500]ι. 810 21, 88 ὅορ. 16 97, 
11 ΑΘ56}}). ρΡ. 15. ὅορ]ι. Ρ. 114 

ΡΙοίϊπιβ ν. ὃ9 ἢ οἀ. Β4511. (νο]. 1 
ν-. ὃ οἀ. Κίνομ.) ἔπν. 490 

ΡῬΙπίατομι Μου. Ρ. [0 Α λιν. 056 1] 
ἘΞ Εμν. 849. 16 ΔΙ ΒΟΡΩ: 147... .10.} 
αθβρ. 389 6 Εὶ Αδθϑο. 8Ὲ410 174 
Αδβ.ῆ. ρ. 69 17 Β Αδβοῇ. 198᾽΄ 17 
Ο ὅϑοόρῃ. 1418... 18 Ηὶ δᾶεθβρ. 8 19 ἢ 
Επιγ. Ὁ. 339. 20} }}ὰν..956 1051 465}, 
4281 208 ΕῸν. 995 21Α Επιν. 391. 7 
ΘΌΡΙΠ. 749 1780 21 Β 500].. 86 ὅ81 Τ5] 
53 21 Ἐ Βορ!!. 188 22 Εὶ ἔπιγ, 949 
29 Ο δορὶ. 1761. 285 Ὁ δάδϑρ. 382 
29 ἘΞ αἄοβρ. 288. 24 Ο᾽ δ668ρ. 38: 
24.) Ἐπ το81 55 ο δι. Ὁ 
500}. 186 28 Α Επτ. Ρ. 89ου 28 Ὁ 
«ἀ65ρΡ. 2385 990 Εν. 19 898} ϑόρῃ. 
15 99 Καὶ Επι. 538 δάθϑρῃ. 2385 94 
Α δάθ68ρΡ. 257288 948 Ευτγ. 950 54 
Ὦ Επν. 30 δάοβρ. 7 984 Εὶ ἃά65ρ. 289 
85 ἢ δάββϑρ. 2929. 906 ΒΒ Αδβοῆ. 812 
ΤΠ68Ρ. 8 Ρ. 611 86 Ο ἔπε. 9561 9593 
960 Ε' Επιν. 4523 884 Δά65ρ. 21 574 
αἄθϑΡ. 29). 48 Β Επν. 188 
αᾶθβρΡ. 393. 406 Β' Εμν. 1726}6Ὸ ὅ0 Β' 
ἄθ5ρ. 394 51] Ο δάξββρ. 295. 51. "ὦ 
αἄοερ. 2905 ὃ8 Β δάδβρ. 391 61 Α 
ΑΘ650}ῃ.1381: 68 Α Εμγν. 864410 609} 
Ἐπν. 954 71.Α Επιτ. 60. 1] Εἰ πιν. 
1011 172 Εἰ Δάθβϑρ. 1 74 Α 50ρ]".115 
ὔ ΒΒ ὅορ!). 1Τόδ 706 Ε' δάθβρ. 398 
78 ϑόρἢ. 151. .81 3. Αὐβοῖνι 239 
84 Β ὅορ])". 158 8 Α Εν. 9558. δύ 
ἘΠΞΛΟΒΟΝ. 202 858 Ὁ Επιν. 1071 88 ΕΚ 
Ἀἄοβρ. 0 88 Ε' δάδθϑθρ. 290. 89ΑΚ 
ΞΌΡΠ. 54. 90.ᾺΑ ἴδπὖ. 45 99} [ὅτν᾿ 
181 94 Ο αἤο5ρ. 209) 94  50ρ].. 
8 96 Ο Ἐπ ν. ὅο5 907 (6 ΟἸδϑυ. 2 
Ρ- 001΄ 95.Α 50ρ]". 1781. 98 Ο 656}. 
[53 98 Ὁ δ650Ρ. 300 98 Καὶ Ἰὐιν. 27 
ηΩ9 Α ὅορῖ]ι. 19 100 Ὦ ϑορ!. 9313 
102 ΒΗ Επιν. 954 1092 Ε' τιν. 9055 109 
Β Τὔιιν. 002 αἄ68ρ. 88: 104 Α Κην. 
“1 1018 Επν. 419 00 Α ἴὔπν. 330 
1060 ΟἽ Δύβο}}. 343 100 Ὁ Αο8.}}). 250 

[ν. 950 Δ 650. 302) 107 Βὶ ὅορ]ι. Τύ0 
Ι08 ἘΞ ἀἄρ5ρ. 303 109 ΤΕ ΑΛ 650}). 250 
110 Βὶ Εἰιν.452 1101) Τπιν.4566 110 
ἘΝυΥ 15] 112.} Εὺπ , 8902) 112. ἢ 
ΔοΙν. 43 Ὁ. ὅ57 119. Βῇ Ιοη. 514 Ῥ. 570 
"10 Ο κάοβρ. 90Γ1:. 110 ἢ) Ἰοη, δῦ γ. 
510. 1106 Ε' Επιν. 507 9501009. 117} 
Εν. 151,9 1201 Ευν. 95] 1299. Ὁ 

ΙΝΏΕΧ ΕΟΌΝΤΙΥΜ 

δάρβρ. 409 1260 Εἶπαν. 388], 1359 Β 
Επιν. 9658 141 Εὶ ΒοΡ!. 1τ1Ὶ] 1448Β 
ΘΌΡΠ. Τ02 105 Α δάθ5ρ. 805 Ἰ06ᾺΑ 

100 ὦ 650. 807 109 
184 Β ὅορ}!. ὅ98. 204 
205 Ο δἄ6β8ρ. 899 280 
282 ΒΒ Βορ)!. 7890 285 

205 Α Αδβ.}. 4385 910 
Ὦ Εἰ. Ὁ. 869 912 Αγ. Ρ.414 997 
Ἐ ᾿ὰπν. 864 9898 Ο Ὀίοηγϑ. 4 Ρ. 611 
940 Ε' Αϑβιγά. ρ. 003. Οἀγοῖη. Ρ. 619. 808 

αὐθ8ρ. 900 
Β δάθϑβρ. 905 
ἘΣ Θορ]ι. 785 
Ἐ' ΒΌΡΙ. 708 
Β Ἰττ. 328 

Ἐ ΑΘ50.. 31 9008 ἔπι. 9709} 
Επν. 9055 984 Ὦ Επν. 90 8389Α 
Α65860}}. 845 9594 Βὶ ὅορῃ. 1764. 909ΑᾺ 
Ἐν. 968. 40 Β Ἔν. 01 τα τ Ν' 

400 ΒΗ Οναου. 16 Ρ. 61 400 
414 Ἰὰ ϑορ]. Τ05 410 

4171 ἘΠ ϑδθπν 106 151] 
482 Ο Ἐπ. 965 491 

Α Αδ580}). 8310 442 Ὁ ἴδτν. 8900 440 
Α τιν. 8371 8338. δάθϑρ. 80 440 ΒΕ 
αἄθ8ρ.8}1 447 ῈἘ}1}ὲν.849 458 Ε' Με- 
απ. 1 Ὁ. ὅ980ὺ 454 Ἰὰ Αο50}. 917 
455 Ὦ ϑυρ]ι. 291 450 Β' αἄό5ρ. 313 
450 Ο Δάεβ5ρ. 2935. 457 Ο 8δῆ685ρ. 8:9 
458 Εἰ ὅορ!.. 707 402 Βὲ Δά65ρ. 314 
405. ΒΒ δάοερ. 915. 409 Ὠ Βύρ]ι. Ττύβ 
408 Β' ϑορῇ. τὸ05 404 Α Ἰυγ. 901 
400 Α «αἤρθβρ. 915 4{(0 Ὦ [Ιοῃ. δ0 Η. 
510. 407.Α Εν. 399 408 Β 50η]". 
109 472 ἘΪ αν. 72 474 Α Ἐπιγ. 91 
47 Ο Επν. 80) 470 Ἐ' δθϑρ. 808 
410 Β' Α68.],. 3416 480 Ὦ Τἅτν. 90 
481 Α αν. 1071 481 Β' δάοβρ. 810 
481 ἘΠ βορ]ι. 1058. 482. Α Επι". ὅ95 
40ὺ Ε 8δάε58ρ. ὅ 4097 ΒΒ Ευγ. 9290 

ταν. 000 

ἘΠ ΒορΡΙΠΙ. Τ00 
ἘἮ πιν, 961 

Α Επτ. 995 909 

ΘΌΡΙΙ. 86,1 408Α αν. 772. ὅ01Κ 
δάοβρ. 2938. 502 Ο Κυν. 89᾽1Ὶ᾽ 5023 Ὁ 
ἀάο5Ρ0. 293. 502 Τὶ βορ!.. 79 504 Ὁ 
ΒΟΡἢ. 70 ὅθ Ο Τπιῦ. 4117 8607 Α 
Επν2 1031:-.- 507 Β, τυ ΜΠ ΕΣ 
ΞΌΡΙἢ. 71. 514 Α Εἰιν. 183 517 Ὁ 
ΟΡ. 7586 518 Α κάοβρ. 917 518 Ὁ 
Δά65Ρ. 918 

ΙΒ 9881.5021 Α Τυ 798 

Ἐώύτ. 966... 529 ἢ πν. 8.1.1. 
5ΟΡἢ. 172 ὅ92 Τὶ Ἰὅπν. 907 ὅ99 Α 
ἔστιν", ὅ98. ἃ6465ρΡ. 8280 309 ΒΗ Ἰύαν. 908 
544 (ὁ Ἐὰν. 785 158] 95419.4Α ἴὔτπιν. 9690 
ὅ40 Ὦ πιν, 9090 ὅδσ0 Εἰ δάοβρ. 391 

520 Β δάδθβϑρ. 319 ὅ20 
5230 Ὁ 

001 Α Μεϊδηι. 1 Ρ. ὅ0υ 5884 Καὶ 
650. 822 δὅδ0 Α ἴδπὐ. 105 δ90 Ναὶ 
ὰν. 9700. ὅ02 Ἐ' Ἰύπν, 970 581 Ἐ' 
Επιν, 2544 Ο00 Ἐ' δάθβρ. 23 Ο0᾽1Α 
Ἐπαγ. 1986 Θ02.Β Ευν. 122. ΘΟ 
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δίθβρ. 84. θ089 Α Αὐβοῖν. 158. 161 
004 ἢ ἔν. 80), 01 Εἰ νύ. 07] 
600. Α Ἅιν, 411. 007 Β΄. ἔν. 916 
008 Εὶ ἔπν, 12. 615 ΗΕ ᾿ὑνν, 402 
010 Α ϑορ)ι. 151 Ο22 Ο ἴτυν. θοῦ 
ὑγ ἢ Αὐϑοι. 315. δορ]ι. 1173. 050 
ΒΒ Ευν. 183. 080 Εὶ ἔυν. 138 682 
Ε' Λοβοὶ. 92 δάρβρ. 89. 0984 κΕα 
ἀἄοβΡ. 8290. 040 Α δορὶι. 1711 044 
ἢ ἰιν. 979 045 Εἰ Αρϑι]). Ρ. 5923 84. 
ὑῦῦ Α δάοβρ. 8217 007 ἢ δάρβρ. 293 
θ08 Ο ἴοῃ. 51 ἢ. ὅ6 66] Α Εν. 
4585 6061] Ε' Επιν. 1541 660 Ο Κι. 188 
006 Ο ἴὐτν. 975). 607 Ε' Ευγ. 899 
601 Ὁ ἃάδβρ. ὃ 699 Α΄ ἔδπν. 918 
718 Ὁ Επτ. 94 1718 Α β0Ρ01.. 433 
τ Ὦ 00]. 116 7806 Β' δΔά68ρ. 828 
145 Ἐ' ἕορῖν. 1760 747 Ὦ Επν. 978 
τῦῦὺ Β ἴὰτν. ρ. 497 700 Ε' δάο6δ5ρ. 899 
751 Ο Αδβοῖ. 181 751 Ὦ δάβ8ρ. 330 
152. Α λάοβρ. 398 762 Ο δά65ρ. 332 
158 Β Ευν, 9170 706 Ο Ευν. 488 484 
τοῦ ΗΕ Επιν. 8590 500]). 102 757ΑΚ 
ἔπιν. 394. ὅΟΡἢ. 856 
791 ἘΠῚ. ΛΘβοἢ. 19ὅ 
τῦϑ Εἰ ΞορΡ!η. 777 
τῦ9 Ε' δάοῤβρ. 39 
ΘΌΡΠ. 407 αἄθβρ. 3360 1701 Ἐ' ϑορῃ. 
0909 7602 Β Επτ. 0660 762 Ε' ΡΏγγη. 
16 Ρ. ὅ6᾽ 1708 Β Αοβος. 34: 769 
Ἐ Εἰιν. 8939 τ00 54ᾳ. 8.650.288 707 
ΒΒ ΑὍ50}}. 2890 767 Εἰ ὅορ!!. 73.: 707 
ἘΞ αν. 1009 708 ἘΠ Δάο5ρ. 338: τὸϑ 
Ἐ' Βορ), 718 770 Α Εἰπιτ. 390 778 
Β Αεδϑβοῖ". 158 ἔπιν. 41 1779} Ευτγ. 
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2, 9 ν. 28 δᾶθϑρ. 88ῦϑ 2,19}. 94 
90. δά θβρ. 396-400 2,17 μν. 80 Ἰὰιν. 
1014. 2, 19.}»..58. πε. 01]. 35. 20 
21 ν». 88 δάθβρ. 41 2,22 γν.᾽ 40 
άθ65ρ. 402 9, ὃ ν. 104 ἔΐπιν. δὅ9 9), 
4 ν. 1006 δάθϑρ. 48. 83,6 γ. 106 
δάθθΡ. 44 8,7 ν. 100 βορ!. 873 
ὃ, 8 ν». 106 δάεβ8ρ. 288 .8, θ.}». 100 
αἄρ8ρ. 405 ὃ, 10». 108 «ἄδβρ. 400 
9, 11] ρ. 108 δδϑρ' 407. 8; 1 
108 δήθβρ. 408 8, 14 γν. 108 ἴδεν. 
ὅ08 8,14 ν. 110 δἄδθβρ. 409 8, 16᾽ 
»ν.110 Ἐπν: 882 3,16 ν. 112 δά 68ρ. 
410 .8. 17} 112. διά θ8}. 411: θυ 
Ρ. 114. 9105. δ᾽ Ὁ. 911: θυ 
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114 Ιδυν. 909 ὁ. 922 μ. 110 ὙΠποοά. 
8 Ὁ. 0265 8,28 ν. 118 Κπν. 160 8, 
24 νυ. 118 Λδβοὶν. 44. 8, 2ῦ ψν. 118 
Ευν. 224 8, 20 27 ν. 118 Αδ6ϑο]!. 
ὅτ ὁ.,.28 γν. 120 δάθβρ. 412 9, 80 
ν. 122 δάδβρ. 4138 8, 82 ν. 122 
ΟΡ. 809 ὃ, 88 ρν. 122 Ἰὐνιν. 228 
3, θδ γν. 124 Τὔιν. 200 8, 87 γὑ. 124 
ΟΡΙ. 11 8,99. ».190 αν. 406. ὅ.,40 
ν. 120 Ἰὐπν. 1080 ὃ, 41 ρ. 128 δάόβρ. 
411 9, 42}. 128 δά6β58ρ. 415 8, 48 ν. 
128 δἄάθβρ. 416 ὃ, 44 ρ. 128 δάθβρ. 
411 8, 45 γν. 128 δἄοβρ. 418 8,47 
ν. 190 ἴϑὰν. 9017. ὁ, 48 γμ. 130 δορὶ!. 
18 δάεβρ. 419 4, 1 μν. 152 Μοϑβοὶι. 
23. Ρ. 682) 4, 2:.». 154 ΟΠΔΟΙ͂Σ 18. Ρ. 
011 4,28) νυ. 154 νιν. 801: 4, 2 ἀ 
Ρ- 154 δάεβρ. 40 4,26 νυν. 154 
δάοθβρ. 421 4, ὃ γν. 156 ϑορῃ. 280 
4. 6.». 156 Επΐ. 118-95. 2. ». 100 
Επιν. 1581 ὅ, 8 ν. 170 δάοδβρ. 422 ὅ, 
9 μ. 1710 δάεβρ. 423 ὅ, 10 ν᾿. 170 
Επν.. 60)8 -ὅ, 11 νυ. 172. δορί. 611 
ὅ, 18 ν. 174 δἄδβρ. 424 0, 6 γ. 100 
δάοβρ. 433. 6,7 γ. 1006 ΟἸ"δου. 2 Η. 
0071 ὅ, 12 ν. 198 Ἐυγ. 1006. 6, 10 
Ρ- 202 ΟἸ)δθῖ. 19 Ρ. 611 6, 16 γ. 
202 δάαβρ. 426 7, 2 μ. 212 Οἰιδου. 
ἀρ. Ὅ11. 07.. δ. γ»ε 36 Ἔ. 8820. 8, 
δ», 595 Βορὰξ 885 8. 4 μὲ 2928 
ΟἸνδθι. 22 Ρ. 012 8,6 ρ. 226 πρθοά. 
9.0. 6095 8, 7 μ. 326 Αραίϊ). 18 ῥ. 
585. 8. -10 μὲ 2291 ΟΥ̓. 2: Ρ. 600:.. 8, 
11 μν. 228 δάδθβρ. 42 8, 14 ν. 290 
Ἀρδίῃ. 19 Ὁ. ὅϑ8ὅ 8,10 ν. 290 Αφρϑ1]]. 
10 ῬὍὲ ὅ05. 8. 107 γς- 2890. 6ρ|"-.: 280 
8,18 ν»ν.- 230 ορῇ.. 888 8, 19 ν. 
292 Επιγ. 809 8, 20 ρῥ. 292 αν. 38 
8, 2ὅ ν. 284 Ευν.444 8,27 ν. 286 
αάοβρ. 4285. 8, 28 ν. 296 ΟἸδϑι. 21 
Ρ. 612 8,290 ν». 296 δἄάδθβρ. 42. 8, 
82 ν. 286 Οἰιδοῖ. 22 ῥ. 612 8, 89 
Ρ. 298 ΟἸνδθν. 28 Ρ.. 612 8, 88 ". 
940 Μῶόδβοϊι.: 7 Ρ,, 8θ8388.. 9, 1 μν: 308 
Επν. 890 9, 2 ρΡ. 270 Επι᾿. ὅ51 671 
9,4. Ρ. 272 Ἐυν. 812) 26,8 ρμ. 840 
Ἐὰν. Τὸ 30.,.1 μ. 552. ἴ9π. ρὲ. "516 
54. ΑἹ, 50 Ρ.. 1008. 8ορ!"..318 41, 
ΘΙ ΘΒ6ΙΝ. τ285ι. ἜΠΕ 1 τ 9. :ΔῈἰ- 
Βίαγοϊι. 1 ρΡ. ὅ64 1, 2 μ. 4 ἔπιεν. 193 
4 ἂν ἢ. ὃ δόρ!ιν, 881: ΠῚ 9... 10 
Τρ; 2 ρ- ὅ91 ΄ ὃ... 6 μ: 170. ἴδεν. 
5} 50. Ὁ ν᾿ 220 δὅδορ. 291..ὃ; 7 
Ῥν. 252 δάθβρ. 4380 7,2 μ. 996 Επν. 
009 7, 4 ν. 8580 Ευν. 001 7, 10 μ. 

τῆΗΑα. ΟΠΑΕΟ. ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

δίοραοὶ ΕἼ ον. 1,1 Βόρ]ι. 196 

παν, 48. 87 δορὶι. Τό 

8. 7 

8340. Αοβο]ν. 380 7, 11] γν. 840 Εἰιν. 
1015 7, 12 μ. 8542 Τὰν. 600 

9. αν. 
δ46 4 Ἰδυν, 14. 0. Εν. 1010 7 Ετν. 
1011 8. 1ν..219 2, 7 Αοβοῖι. 151 8 
δίεβρ. 8 12 Ζεμποά. 1 Ρ. 61Α0 1 
πνρ, 805 17 ἔν, ὁ900 18 Βορ)ϊι. 885 
ὅς 1 Α680}}. 3391 δάθβρ. 43᾽1 8. ιν. 
990 8. δορὶ). 95 10 Α68βο]}). 332 12 
Κπγ. 199 14 ϑορ)ϊ. 886 15 ϑ0ρ]". 
8381 10 Αρδι}}. 20 ρ..8980 17 ΟἸΠιδου. 
24. Ρ. 612 18 Εἰπιν. 861 20 Εν. 63ὅ 
22 ἴπιν. 001] 27 Επιν,, 201 4,1 50ρ]". 
888. 2. Εν, 1018 ὅ. 500]!. 8289 9 
Εύγ, 40 10 ΕπΤ. 1385. 11 Ευγν-. 32 
14 ΟἸνδϑι.. 25 Ρ. 612 15 ΟΠ δϑι, 20 21 
Ρ. 0612 618 δΔά65ρΡ. 432 106 Α6β0}}. 383 
11 ὅ0ρ01}.840. 19 π|γ.1019 21 Α6560}. 
Ρ.60 90 Ετιγ.891 81 Ευγ. 1020 52 

98. 50ρ}.. 323 
117 Ἰοη: ὅ6 μ᾿... 576. ὅ; 9 Ευν. 9861 8 
Δά65Ρ. 23] 4 ἴὔἰν. 20 ὃ Βο0ρ]ν. Τ5ὕ 
ὁ Επν. 8898 7 Εὐγ. 884 8 δάδ8ρ. 288 
14 ϑυρ)]ι. 841 16 Ευν. 449 17 Ευν. 
128 }18 Ἐξ παν, 6ὅ6. 21. ἙπΥ; 512. 67 
Δά65ρΡ. 433 82 Ευγ. 1 127 δάβθβϑρ. 
484 Ὁ, 22 Ἑυν. 200 7, 1΄ Επιν. 804 
2 Ἐυπγ. 11 8 Ευν. 2417 Ὁ Ἐαγ, 881 
Ἴ ὅορ!). 197 8 ορ!. 321. 9 αν. 849 
10 Εὐυν. δδ8δ 8, 1 Επγ. 2900 2. δ0ρ]!. 
58. 9 Εαγ.ὅ28 ὅ ϑορ!!. 6062. 7 Ευν. 
826 11] ϑορῖι. 842, 12 Ευγ. 06 18. 
Επν. 221 9, 4 ὅορ!ῃ. 16 ὅ ἔπι, 421 

19. Ευν, ὅ88 15. ΕἼ, 1021 
21 ῬὨ1Π156. 1 Ρ. 6587, 28 ΑΘβ6ῖι. 294 
10, 2 ϑενιᾶρ. 1 Ρ.. 6235 7 Επιν, 429 
8 ΤΠδοά. 10 Ρ. 020 17 Επγ. 3299 18 
Επιν. 321 29 Επν. 423 25 Β0Ρ]!. 528 
26. Επγν. 758 11], 8 Αδβοῖ. 110 12, 
1 Επν. 1022 2. ὅορῖ). ὅ8 9. ΒΌρ!. 
7 4 ὅορῖὶι. 835. [10 Επγ, 46 1ὅ 
Ομδοι. 28 Ρ. 618 18,1 Επν, 1023 ὅ 
500}}. ὅ20 ὁ ϑορ]ι. 75. 7 Επιν. 416 
8 Επνν 7357 9 ϑδορὶι. 8485 - 10 αν. 
6 [18 Επν. 888 14 Μοβοῆ. ὅ ῥ. 
6832 10 Ἐπν. 1024 14, 2 Οὐϊ. 8 ᾿. 
6000 8. ἴην. 304 10; 4. Ευγ, 198, ὃ 
Εν. 411: 6 (πε. 330. 17, 9. ΒΟΡΙι. 
612. 8. ΟΠᾶγ. 1 ρ. 642 ὅ 6 δάδβρ. 
485 7 Επν, 844 18, 1 ϑορ)ι. 844 
135 Αθβοῖ. 3844. 20 Επν. 26] 19, ὁ 
ἘπΓ. 666... 390ὺ,.7 Ἔν; 8... 28 {ἴεν 
2589 12 Ἐπιν. 201 100 δ΄θβρ. 480. 19 
Α656]}". 443 15 ΟἸ]ιδθυ. 29 Ρ. 0ι183 16 
ΟἸνδοῦ. 80 ρΡ. 613 17 Εἰν. 16. 18 

49 



ττῦ 

ΘΟΒΙΡ). 3 Ρ. 088 26 [πὐ. 260 .20 
Επν. 1020 290 ΒΟΡἢ. δ95 9} [ὅὰν. Τ00 
32. 53. ΒΟρ])". 5821 594 Νρορῆν. 23 ῥ. δ00 
917 Επν. 115 8990 Καγ. 1020 40 δάδ6β5ρ. 
4371 231..4 Αυϊρπεθ θὲ 0 99. 1 
γ. 644. 2 Επιν. 429 9. Βοβίρ!ι. 8 Ρ. 
6388 Ὁ ΚΕΥΥ. 1027. ὁ. Εὐ. 1098. ΖΕ γΥ. 
219. 8 Εὺτ. 80 10 ΟΒδου. 81. ρ. 618 
18 Εὰν. 71 14 Επν. 29 16 δ ειηοῃ. 
10)}Ὁ. 615 22. 50}. δ8 “29: 5ΌΡ)|". 
820 24 ἔπιτ. 88 26 ΗϊΪρροί!. 1 ρΡ. 
8413. 27 ἸδΙαῦ το ρὲ 641: Θ᾽ ΠΕ αν 1724 
255 1 ΣΡ: 0 τ6. παν: 1099 
24, 4 ὅορ!]ι. 865 ὁ. ϑορ!ι. 816 20, 
1. 50ρΙι. 146 8. Βορ!ι. 004 4 ϑορ!. 
8712. 3. Ὁ ἈΘΒΘΗ. .385. 6 ΒΟΡΠ 1" 428 
28,1 50ρΠη. 8417. 2 δάδθβρ. 488 ὅ 
ΞΟΡἢ.8485 12 πν. 1090 29,1 0ρ]). 
237 1 λιν. 411 9 Κπιγ. 119 11 Επιν. 
866 18 Επτ. 285 14 Ὦπιν. 2440 1 
Ἐὰν. 16 16 Επν. 1781 20 Ἐωΐ. 147 
21 ΑΘ80}. 385 22 ἔπιν. 886 29 ἅν. 
404 24 Α650}).887 20 [ἅπ|ν.1719 5001!. 
8064 27 δά65ρ. 4890. 91 Οδγοϊηὶϊ 7 ρῥ. 
621 82 Επν. 289. 84 Επΐ. 4895 80 
Τηροᾶ. 11 ρ. 626 986 υγ. 664 97 
ΞΌΡΙ. 84. 858 Βορ]ι. 814. 5909 Αρδι}}, 
21 Ὁ. ὅ8δ 40 ῬΠΠ]Π[50. 2 ἡ. 68 44 
Εν. 295 δὅ Εππιν. 1709 δ06 Ἰαν. 1757, 
90 0. ΝΑϊν. 1131. 190, 1 1871 ὁ 
ΟΡ]. 287 δά68ρ. 440 9 ἔτι. 221 1] 
Ἐα: 516. 81: 4 Ἐὺπ|: 1.16 Ὁ. 8 αν. 
489 10 Εν... 48 [7 ᾿Αρίαϊϊι. 22 ῥ. 
ὅ90 32, 8 8δ468ρ. 41 0 Τῃηοοᾶ. 12 
Ρ-. 626 38, 1 ὕαγοίη. 8 ἢ. 021 9 
Θορῃ: 79 48. 2 Ὁ 615. 34, 1 
ΠΙοηγ5. 6 Ρ. 617 2. Εἰιγ. 368 8. Καν. 

ΤΡ αν. 197... 85, 
9. Επν. 28 4 80ρ1},.99 80, 4 Αϑδβιίγά. 
ΤΡ. 605. 10 Πα. 518. 1 ΟΡ 80 
12 δὔοβ8ρ. 412 14 ἔυγ. 1031 15 ἴὰπν. 
3848. [0 βορ]). 100 97, 15 1ὅτν. 000 
20 ἔπιν. 220 838, 2 Ὀίοηγϑβ. 6 Ρ. 618 
Δ65ρ. 443 41 8. ΟΠ"αν. 8 ῥ. 045. 4 
αἰθ5Ρ. 4456 Ὁ ΠίοηνϑΒ. 8 ἢ. 618 650. 
40 17 Αρδι. 23 Ρ. ὅ86 8. Εν. 407 
9. ἔἰτιν. ὅδδδ 12 Αραι]}. 24 Ὁ. ὅθ 18 
ἴὰν. 2900 14 ἴύπν. 811 15 ΗΙΡΡοΙΠι. 
2 Ὁ. 0485 [0 Δάρ8ρ. .441 17 δἰδβρ. 
418 18 Θαγοίη. 9 ᾿. 022 10 ἴὔπιν. 297 
20 Ἰὰπνρ. ὅ 28 Αρδι]}}. 25 Ρ. ὅ80 20 
ΟΡ]. 326 27 ϑ00]ι. 182 99,.1 ἴΐπν. 
7229 2. 1ν, 1032 4 1ὑτπ’. 1023" ὅ Τδτιν. 
40 Ὁ ὰν. 6 7 Επι'. 349 8 .1διιν..349 
9. ἴὔιιν,.814 10 Ἰὐυν, 12 12. 50]. 

5  Αδ680ῇῃ. 3838 
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82 [18 Εὐν. 171 14 δ800}.. 889 40, 
1 Εν. 795. 2 παν 574. 8. ἀἰἀδδρ. 829 
8 Μοβοῖ. ρ. 682 δάδβρ. 101 449. 9 
Εν. 5811084 41,1 Εἰν. 4156 8. Β0ρ)!. 
860 4 50ρ]). 81 42, 8 ἔπν. 51 49, 
2 Ἐπν. 78 98. δάοθβρ. 460. 4 Ἰδπν. 820 
Ὁ. 50ρ]ι. 615 0 δορ)ι. 832 7 Βορ!!. 
194 1] ϑορ!ι. 81 12 ΈἘἙ ιν. 269. 19 
Ἐαν. 1088 16 υν. 805: 20᾽ Εἰ. 51 
21: Ἐπ᾿ 1713. 22 Ἔυτ! 90. ΔΘ ΘΌΡΙΙ. 
809 "44. Φὐν 1005 ΟΡ Εἰ. 93... 4 
Ἐπὴν. 861 45. 1 Ἔπ:: 895. 9. Εὐὐθη 610 
7 Ἐπν. 95 9 Εἰ. 95 11 ᾿ΘΌΡΙΙ. 858 
12 ἔπ. 100 18 Επν. 10 14 Α680]}. 
8299 46.1 Ευῦ. 0903 .9. αν. 1080. Ὁ 
ΞΟΡ]ι. 899 8. ΟΠ δοῖ. 82 Ὁ. 618 9 Εν. 
12 10 Τπιν. 6179 19. 50ρ)|1.. 30) 14 
Μοβο]ι. 6 Ρ. 6583. 82 Κπιν. 3220 47, ὃ 
πὰ 959 6. πν: 8 485..4 ἜΣ 695 
2 ΕΓ. 1038). 8 Επτ- 194. 4: τ. 171 
ὅ ϑορῇ. 15. 49, 8 Ευν.271 4 Ἰδπν. 
846 5 δ᾽ Ἔπι. 1572. ΟΥ̓ ΘΙ ἴπππ: 
6038 9 Ὠϊοηγδβ. 4 ἢ. 617 18.500}}!. 
479: ὅ0..1 Επτ: 2285. ΟἿΣ 9890. 9]. 
2 Βυὺῦ: 121. 8 Ἐπ. -ἪἪ5 “4 ΠΡ »59 
0, αν. 1038.--:7 Ἐλῖν. 4. Θπππ590ὺ 
9 ἔπν. 9440 10 Επτν. 4357 11 αν. 430 
12 Ἐπ. 888 18 δάδδβρ. 481 14 Ἰύμν. 
1039 21 Μοβοῖι. 1 Ρ.03581 29. Βοβῖιῃ. 
1 ρ. 689. 24 ὅ0ρ)). ὅ07) 20 ΑΕ80].. 
94: δ. 2 παν: 138. θ αν, τσ 5 4 
Ἐὰν. 348. δ ΠΥ... 885... Ὁ Ἀ5511.12Ὁ 
Ρ: ὅθ6δ 8 δᾶεβρ. 452 ὅ4, 1 δάδβρ. 
488. 2. Δάδβρ. 46ἪἜ 9. 50ρ].. 88 4 
Αρδι]ι. 27 ῥ. ὅ96 ὅ ἔπιν. 220 Ὁ Ἰὑιιν. 
21.  Ἰυυίδ. 2902 8 Ἕυγ. ὅ85 10 Τῦτγ, 
“5 111 Ἐν. .244. “1 90... ἘΠ5 
Ἐλιν. 8385. 14 Εν. 289 1040 158 Εν. 
118. 10 Εύτ: 144. 17 πὶ ΤΣ 19 
ΕπΥ. 291 21. ΒόρΡ. 88 86, 1 Ἔωυν. 
402 4 τιν. 870 ὅ0, 18 ἔπιν. 188 14 
Ἐὰν. 1412 ὅ8, 1 Ἐπ͵ν. 195. ὅ Ευΐ- 680 
ὅ9, 8. ϑόρῇ. ὅ08 12. Β00]ι. 874 18 
Ἐπ. 351. 18 Ευ. 191... 01. ἀπὺν. 
688.:ἕ 62, 8. ἀν: 5838. 4. Ἐν 216 11 
Ἐπρ, 58 12 Ἐπ). 3160 19 αὐδὰν. 268 
14 Ἐπ. 49 166 Ἐμπν. Ὁ 10 ἀν: 61 
18 Επιν:. ὅ8 [9 ἔν. δ 20 Εἴ. 80 
21 Ἕν: 816. ἴ 232 Ευϊε 87. 3 ΒΙ ΌΝ .570 
24 Ἰἴὰιν. 91 80 δορ]ι. ὁ0 889. Βορ!!. 
8ὃδ66δ 138 ἵν: -δι5 ᾿ 99. ἘΠὺ}Ὲ 858. "41 
ἔπι, 217. 08,.1 Ευνὶ 26. 2. ΤΡ. 912 
Ὁ ἴὰν. 4381 4 ἴδπν. 102 Ὁ ὅορ!!. 850 
8 Ζοῤγν. 1 Ρ. 40. 9. Αὐ βίδ)}). 2 Ρ. 
δδὲὲ 11 τ. 271-22 Εν, δ 98 
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ἴδμν. 488 90 Ἰὰτπινν 41. 30 αἰἰοαρ. 135 
0 τὰν. ὁ00. δορὶν. 350. ΟἽ 1 ᾽οαθορ, 
1}.001 41.101 ὃ Ἰλανς 891. Ο Ἰλπν,, 182 
ἢ ἴὐπν. 189 8. ἴδὰν. 841 10. Ἰὐνιν. 98 
12. ορ]ν. 101. 24 ἰδπν. 00 51 Ιὐμν.. 
01 ἀάοβρ. 45 92 δορ)ι. 71 δῦ, 
ων. 15 060, 1 ιν. δὅ9 2. ων. 839 

07, 1 Ευν. 5417 2. ἔπιν. 849 3. Αρο!]- 
ἴοι. 1 Ρ. 0123 ὃ δορ])ι. 58] ὁ Δρο!]- 
Ιο!. 2 ἢ. 0642 8 ἴἶυν. 1041 10 |δν. 
τι 153. ΠΙρροι!. 3 Ρ. 041. 14 ἰδπν. 
40. 10 Ἐπν.. 9190. 25 Ἔν. 819 68, 
12 Τλπιν. 406 15 υν. 603 19 δορὶ". 
δ :322 Οἰιδοι. 38: ἢὃ.. 8618. 3234 Ηϊρ- 
Ροι. 8. ». 0644. 20 Τιιοοά. 13. ρ. 020 
97 δίοβρ. 40 09, 1 Τ]οοά. 18 ρΡ. 
026. ὃ. ἔπν. 1049. ὅ ἔν. 1043 7 ἔπν. 
19 9 Ἰδπν. 058 11 Εἰιν. 4907 14 850Ρ]!. 
61 8 αν 849. ..19 Εν. 496. 20 
Επν. 00 70.:1 Εδὺι: 03. 85. Βπν.218 
4 ἔτ. 8064 Ὁ Εἰ. 5990. 10 Εν. 214 
11, 1 Ἐπν. 801 8 Επν. 4 ὅ Επν. 
1,4 .7 Ευν. 8:19. 8 Ευν.80: 72, 4 
Εν. 4601. ὃ Επιν. 6003 8 Εὔν.211 12 
ἔζων [δ84..15. ὅν. οοδ.. 45..1 Τὴν. 
1015  Επιν. 548 Ὁ δάρβρ. 481 10 
παν. ὅ00.. 1} Εὐτ. 820 .19 Επν. 109 
19. Ὁ... 86 14. Ἐυν. 4....10: πε; 3 
πε. τὸ. 21. Εὰν.:.328..ἕ 32 Εγ. 
821 29 Ευν. 432 24 Ευγ. 405 26 
Επν. 4,4 28 Επιν. ὅ560 29 Εν. 526 
9 Ἐπ: 59659...ὄ 85 Τπν. 591. 41 ἜηΥ. 
918 42 Εν. 322 51 ὅορ!. 188 954 
500}. 858 δῦ Επιν. 445 57 Επιν. 800 
4, 2 Επν. 405 6 Επιτν. 499 10ΈΕπιν. 
1,46 19 πν. δ25 18 Ἐπιν..329 .1 
Επν. 1041. 106 ὅορῃ. 614 17 Εν, 
15 18 Ετγν. 3039. 26 Επτ. 606. 27 
δάοβρ. 48. 28 ορῃ. 6ῚΊ 91 Ευν. 
820 70, 1 Ὀίοδοορ. 3 Ρ. 602 2. Επν. 
599 8. Εωγ, 5290 4 ΕἸ: 818... ΤΊ 
θ05:.9; 10: ιδαδῦν. 8: Ῥ. οὐ ὁ 70; 2 
ἔα. 515: 7. ἔπε: 1001:: 35. ΘΟΦΙ: 
ὁ ον. 194. 5512 τὰν: 80. «7. 
1 Επν. 8900 9. 50ρ]..365 10 Εν, 168 
11 Εν. 8158 12 Επιν. 142 18, 8 Βιἰοί. 
1 Ρ. 612 4 Ευν. 214. 7 ῬομΡ. 1 Ῥ. 
ο΄. 8 ων. 855: 79.,:9: ἔπι 848. 8 
Εν. 948 4 Κυγν. 860 ὅ. ΟἸοδοποί. 1 
Ρ- 0381 0 Ὀίοδρορ. 4 Ρ. 002 7 8Δά65ρ. 
4588 12 Αρϑι}). 38 Ρ. ὅ980 1 Εν. 
88. 19 Επγν.386 29 Επιν.85 2480]. 
01 - 2ὅ (1)86ν. 84 ρ. 613 27 ἔπιν. 1048 
29 Εὺν. 111 80 81 ΟἸἸδονὺ. 85 ῥ. 618 
9.9. Πίοαθορ,.. ὅ Ρ. 009. ὅ0 Επν. 90 64. 

Ῥ᾿᾽ΧΥῚ 8ιΙ, 8 ἴὐμὐ. 1049. 0 'ὐν, 148 
Ἴ Ἰδνιν.5852 82,1 ὅν. 442 2. 1τπιν, 189 
δ, 9 αν, 502 ὁ ἰν. 10. 8171] 1οοά. 
14 Ρ. 0620. 14 ΟἸιδον, 86 Ὁ. 6141. 1 
Πίρροι. 4 ν. 04. 10 ἅν, 80 17 
Ἰυιν, 334 18 ἴδυν, 3838 21 ἔυν, 339 
8ῦὅ, 2 ἔων. 4.4 6 Επν. 072. 80, 1 
ἔπιν, δή5 2. ὅν. ὃ8 8. Αβιγὰ. 85 Ῥ. 
005 ὃ ΤΠοοά. 150 Ρ. 020 7 ἴδπν, 54 
Β. Επν.: 418 .9. Ευν. 84 1] Ἑυγ 9 
12. δορὶ). .629 25. ἔν, 809..87,.1 
Επν. 107 8. ὅορ!!. 00ΉΊ ὅ Εδιιν, 531 
8 ἔν. 10580ι 88,1 Εν. 1051 2. ἔπιν. 
9 ὃ ἢγ:,.235. Δ ιν 2344. 5. νυ, 

224 8 1πν͵ 1052. 9 ἔπι, 4059 10 "ν. 

40Ν5" 11. 80ρ)).101 19. Εν. 345 δἀά. 
Ρ.ΧΥ 89,1 δάἀρβρ.400 8. 50ρ0}!. 102 
ΘΙ ν.417 90,1 Ευν, 166: 2 Επν. 70 

9 ἔπν. 1053. ὅ Ευν. 31 6 Εν. 8017 
Ἵ ἕυύν. 620 9 [514:1 ρ.044 [0 ἔπιν. 
800 91, 4 Εἰν. 820 7 Εἶπ. 465. 8 
ὕμτ.. 648... 11 δον. 87:0..944.. 512 

ἕὰιγ. 809 1 Εν. 349. 18. Εν, 951 
290. μεν; 145. 91: ν:99.. 22. δεν. 301 
29 Επν' 8328 24 ἔδπιν. 884 27 ὅ0ρ)". 
86. 28: ϑορὶις 827.. 902. 1 ων, 66. 2 
Εν. 861 8 Επν, 899 4 Επγν. 610 ὅ 
Ευγτ. 405 6 Εὑν. 8238. 7 Επι:.379 93, 
5᾽ Ἐπ. 775.. πυο  4Ὁ Δ, 7 ῦ8...495 
6 ἔλιν. 81 7 Ευγ,. 1054 8. Οδτγοΐῃ, 
Ὁ Ρ. ΟΣ ..9 ἔν. 30....1Ὁ Ἐπ; 821 
11 (τοίη. 41 Ῥ.. 021... 19: Ἐπ 25 
18. υῦ. 105. 14. Ευχ, 56; 15 ἡῦτ. 
684 30 Εν, 655... 17: τσ: ομθ᾽ 2.119 
Ευγ. 1058 ΘΆ, 1 Επν. 5606 2. Ετιν. 829 
θ᾽. Ελι. 346.461 Ἁ4 Ἐμγ, 361. .0. Εἰιν, 
421 8. ὅορ]ι. 86, , 10 Ευν. 386 98, 
1 αν, 949, τ 96..1:. υγ, 257..,39.- ἀν. 
932 4Ἐ ιν. 350 9 10 ὅορ!!. 8289 97, 
9 Επν. νᾶ 10 ΟΥ!, 5}. 601 11 Εν. 
108..14. Ἐπ ν: 899. 16 Εν. 257...17 
Δάθβρ. 4641. 98, 1 ορΠῃ. 8300. 4 Επν. 
586 ΩΤ ξιν, 396... 932. πρ, 402...28 
ΞΌΡΙ. 373. 30 Βίοῃγδ. 2 ρ. 6106 91 
Επεν.. 141. .32 πὶ 81.. 954. Ἐΐωτ: 910 
9 Ἐπε. 5. 38. υ.. 207.: 99 ὐθτ: 
257 40 ιν. 37 43. 50ρ]). 801 44 
Επν. 4117 4 80ρ]ι. 880 46 ϑορ]!. 
588 47 ἘΠῚ, 6568. 48 ϑορ].. 12 49 
ΑΘβοῦ.890 70 πιν. 452 99,2 ΟἸΘδθη. 
2.» 831. 4. Ἰὰὰγ.  105ὅ,. .8: ἔπε. "578 
10 Ἐπ. 1056 .11. ων. 146. 12 θην. 
201 106 Τλυν. 95 19 5ορ!. 59] 20 
ΘΟΡ}ν, 1959. 100, 8 Επτ. 294 4 Εδν. 
294 102,2 Ἐπιν, 1051] 8 Μίμηη. 2 ρΡ. 
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0ὁ15 [03,3 Οαγνοίη. 4 Ρ.020 10 50ρ]". 
2017 Ὁ Β0Ρ}!. 8253. 104, 8. Β0ρ]". 398 
9 Ευν, 109 10 Επιν. 86 10, 1 Εν, 
424 2 ΠίοηΥ8. 8 Ρ. 617 9. ΟΡ]... δὅ88 
8 ΕΓ. 105058', 11 Ευν. 196 12 Εν. 
06.135 Ευτεύθῦ.ε Ὁ Ῥυ γδτδθ 
Εὐν. 688 17 Εν. 1982 19 Ευγ. 419 
21 ὅορῃ. ὅθ0 22 Μοβοῖι. 10 Ρ. 634 
Ὁ Τῃοοά. 16 Ρ. 621 91 Επιν. 264 
82 Επν, 149 899 Επν. 46 890 ϑ0ρ1|.- 
010 ᾽40 Ευτ, 1059 42. ὅορὶι. 103 49 
Ἐὰν. 40. 44 Ἐπιν. δὅ8β 45 τιν. 558 
406 Επτν, ὅ40. 51 δάθβρ. 46) 7 50ρ)]!. 
δον Ὁ 100: 1 πε: 205: Οεϑο θΥ7 8476 ν.9 
Επν. ὅ068 7 Εν. 738 11 500)". 104 
108, 8 Ευν. 114. 4 ΟΠδε6ν. 38 ῥ. 614 
11. τ πότ 15. ὉΠ υνς 175... 10. ἀν. 
1000 17 Ευν. 41 18 Ευν. 99 19 
Ευν. 87 20 Εν, 289 21 ϑ0ρ]ι.. 288 
28 Ἐπγ. 1061] 24 Ἐπν. ὅ07 206 ἔπι, 
1002 48 Ἐπ. 1065, 51 .50ρ]1. 802 
58 5ορ}. 615 ὅθ ὅορ!ι. 02 ὅδ 50η]". 
528 82 Εγ.884 89 Δ΄65ρ. 405 109, 
2 ϑορ!. 58 Ὁ Ευγ. δ] 1] ΕΓ, 468 
8 Ἐπ|ν. 68.110: 8. ΠΕΣ 12 αὐ γ΄. 
418 .14. Βόρ}..8059 10 υν; 161: 111, 
1 Επν, 223 2. Ευγ,. 180 9. ΡαϊῸ0]. 
1 »ν: δ45: Ἔα: Ὁ δ᾽ τ, ὅδ. 7 
ΕὰυΥ.101.. 8Ἐλ1ν.08 ΘΕ υτγ.38035 112, 
9. Ἐυν 410 4 αν. 1285 .4159:.1 Εν. 
5601 2 θυ. 119 “9 πιν, 411. 5. 1, 
106ςΌ 12 50ρ1..299 16 Ευγν.954 114, 
3 Εὐν, 103 6 δορ!. 6062 7 Επιν. 4ὅ 
8 Εὐγν, 38 9 Μοϑροῖι. 90. 634 116, 
2 Ευν. 2039 ὃ Εν. 864 ὅ Ευγ. 5611 
ὁ Εμγ, 622. 8 ΒΟρΡἢ. ὅ98 9 Κορ. 68 
Οταί. 2 Ρ. 029 10 Αδβο!.. 391 14 
Ἡΐρροίῃ, ὅ ρ. 644 15 Αμπιρῃ. 8 Ρ. 
610 16 ϑὅορῃ. 240 1106, 2 τπιγ, 0839 
δάοβρ. 464 4095 4 Ευγν. 25 ὅ Εν, 
570: Ὁ “Ὁ 1066. 7) ΘΌν, 1612 «ὑ:28 
ΟΠμδον. 39 ῃ. 614 28 5ορ!). ὅ09 29 
ΘΌΡΙ, 8064 31 Οταῖ. 8 ρ. 629 36 
Εὰρ, 80) 898 Ἰύμωγ. 25. 99 Βορ!.. 69 
44 αἄοδ8ρ. 406 117,1 δάοϑρ. 401 8 
ΘΌΡἢ. 195 48 00}.. 805 118,1 Α 6506}. 
10 8 ἔων, 10 12 Βορ!, 806 119, 
ὁ ϑὅορ]ι. 2715 17 ὅορὶ]ι. 03 8. πν, 440 
9. ἅπιν, ὅ37 12. ὅ0ρ]!. 64 ἐβθγοῦναι, 
ἤ Ρ. 058] 120, 2 Ατἱβίδυο!). 8 Ὁ. δθῦ 
7 ϑορ].. 091. 10. Τὰπιν, 789 12. ΑΘΒ6Π,. 
25 1 Αϑιγᾶ. ὅ Ῥ. 604 .106 Ιοῃ. 2 
ρ.ὕ01] 17 Επν, 900ὺ0θ 18 Επιν, 880 22 
ἔπν, 452 12], 35 ὅορ!]ι. ὅ1}56 9. ὅορ]!. 
445 12 Επι, 813 1 Ευν, 8052 [16 

ΒύΡᾺ}). 1 μ. 27 ὅορ!,. ρ. 208 

δίγαί 5. Οοιμ. 2 γ. 

Α6580}). 8 17 Α686}). 89) 21 50]. 
807 29. Α686}. 111 24 Εν. ὅ99 20 
Επν. ὅ86 8606 Εὰγ, 6389 122,2 Α650]}. 
10 υἷὐ Ἐπὰν. 206 .8. Ἔν, ὅσας Θε, 
881 [10 ὅορ)!). ὅ6 1] 350]. 868 
128, 1 Επιν. 641 8. Μοβοῇ. 11 Ρ. 63ὅ 
4 ἔν. 15 124,7 Εν, 422 8 ΕΓ. 
651. 10 Εμν..5610᾽ 17 ϑορῇ. 5610,..290 
Εν. 44 29 Εν. 7833 125,8. Μοβοῆ. 
8 Ρ. 082 4 Μοβοῇ, 4 ρ. 032 ὁ Επιγ. 
470... 7. ΑΙΒΒοῖγν:259 Ὁ 1.1. ΘΟΡΙΣ Θοθ σε 9 
Μίμηη. 1 Ὁ. 014 14 Μοβοῖὶι. 8 ρΡ. 634 
120,1 Επν. 1066 ὁ Επτ. 7186 7 Εἰιν. 
1380 8. ΒΟΡΙ", 808 ἃ 

99 Α6βο}. 
130 Εν. 71 48 Αδβοῃ. 194. Ο0 Ιοῃ, 
18 Ῥ. δῖ0: ΤΡ . 188: ΑΘΒοΙ ΝΕ. 195 
Ἐπ. 1001 Υ γΡ. 221 Αδβοῆ. 4 Εν. 
280 ΥἹ μ. 268 Αδβοὶι. 899. 2θῦ 
Εὐγ. Ρ. 409 271 ϑορ!ῃ. 280 ΥΓὙΗ ν". 
206. ὅορ!η. 0ὅ8 299 Α650}. 194. 90} 
Αδβοῖ, 19) ΥὙΠΙ]Ι γ. 841 Αδβεῖν. 451 
θ00 Εν, 14 669 ορὶι. 84 9604 
ΘΌΡΙΙ, 869 978 ΙῸπ. 60 ἢ. ὅϊ8 θθῦ 
Ἐὰν, 1005 9571 Ευγ. 280 970 Εν. 
1179. 9579 ἔπν, 1069 987 Αδ6βοῖν, 394 
ΙΧ ν. 992 50ρ|..19 908. Α680}), 39ὅ 
999 δορ!ῃ. 870 488 ϑορὶι. 1002 Χ 
Ρ-. 447 Αρβϑοῃ. 29 470 Αθβοῖι. δὅ0 
ἔν, ὅ89 0ρ].. 47 479 Βορ]ι. 880 
ΧΙ γν. 407 δάδθβρ. 4068. 520 ἴπν, 452 
ΧΙ γ. 572 δάββρ. 409. 80 Λδβοῖι. 
168 167 18 ΧΠΠΡρ. 008 ϑορ!!. Ρ. 126 
616 Επτ. Ρ..347 016 ἈΑδ50}).. 139 
Επΐ. 1070 ΧἉἽΙ͂Ν ὑῥ. 6438 ϑορ]ι. 182 
070 δορῖι. 12. ΧΥ͂ ρψ. 087 ϑορ!!. 
811 600θὅ ΤὨῤοᾶ, 117:.}.1 607 755 
ΑΘ 801}}, 396 

109. Α6580]), 128 
778. ΟΡ ἢ Ὁ... 

δαοίοπμ. ΟἌ]16:. 57 ἀάοδβρ. Ρ. 02 Νέου. 
98 Δά6Βρ. 400 40 δά68ρ. ὁ 

δυάδα ν. ἀβδέλυκτα Λ680}ι. 138 ἀγά- 
σματὰ ΘΌΡΙΙ. 882. ἀγυιαί ϑορὶι. 8410 
ἀγχίσπορος Α50}}. 151. ἀξέ ὅορὶι. 
809) Ἄἄϑως ϑορ)ι. τοῦ αἰγέζειν 
ΑΘβ01ν, 02 3990 αὐνῶ ϑόρ]ι. 106 αἷ- 
ρεῖς Εππν, 799 ᾿ἡχτή ϑΡ}). ὁ ἀλλά- 
᾿ϑϑητε δ00)ι. 908 ἀλλήλων Εν, 1107 
ἄλλην͵ μέν ἃάεβρ. ὁ ἄλοχος ἴδπν 
1) ἁλωτόν ἴπὰν. 91 ἀἄμυγνόν 
ϑοΡΙΝ. 900 ἀμύνασϑαι. ϑΌΡ]ν, 90ῦ 
ἀμυχνόν ΟΡ". ϑ00 ἀμφήμερον 
ΟΡ, 401 ἀμφιμήτωρ Α68οῖν, 71 
᾿ἡμφίων Ἰδπν, 192) ᾿ἡναγυράσιος Ἰδιιν, 
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ρΡ. 58. ἄναξ Αόβοῖν, 388. ἀνάστατοι 
ἔιν." 80). ἀναχαιτίζξει ΟΡ], 15] 
ἀνδραποδίέξω Ἰδπιν, 420 ἀνδρὸς γέρ. 
ϑόρ!ν, 608 . ἀνϑυπουργῆσαι δ0ρ}". 
811 ἀν᾽ οὖς ἔχων Λϑβοὶι. 122) ἂν- 
τάρης ϑορ]ι. 0177 ἀντεύφρασμα 
Αρδῖθ. 29. Ρ. δὅ90 ἀπάγου Ἰδπιν. 1082 
ἀπεπλίξατο ϑΡ]", δ80 “ἀποίμωξόν 
μὲ Αθβοῖ. 14. ἀποφώλιοι Αθβε]ι. 
19 ἀπωλεσας Αὐβιϊδθ 4 Ρ. 508 
ἀράχνης ϑ0ρ}". 200 ἀρκτεῦσαι ἔπν. 
101 αὐτός τι Επων, 435 ἀφροδίέσιος 
ἁάδβρ. 435. ἄχναι ΑΘ650}}. 8217 βαιαί 
ϑΌΡΠι. 89 βάσανος ϑρ]ι. 925 βέ- 
βηλος πη, 050 βοῦς ἕβδομος Επν. 
852 ΑὉὮ, 2] ,Ρ, ὅ88 γλάμων ϑορ!. 
808 γλυκεῖ" ὀπώρα ἃάεβ8ρ.3381 δει- 
νοὶ πλέκειν ΑΘ50}ῃ. 803 δεκχατεύειν 
ἔδαν, 2 δεσπότου ἃάεοβρ. 1058 Ζ΄η- 
μήτριος Εἰιν, Ρ. 389 διέξοδοι ϑ0ρ]ι. 
422 δίκης ὀφϑ'. δἄοβρ. 880. δραά- 
καυλος ὅορ!ι. ὅδ80ὺ δρωπακίζω Β0Ρ}. 
48 δωδεκαμήχανον Επν. 1850 ἐγ- 
γαστρίμυϑος ΒΌΡἢ. ὅδ. εἰδέα Ετιν. 
416 εἰς ἀσϑενοῦντας δΔάθβρ. 483 
εἴσῃ ἘῸΡ. 120 ἐκποδών ϑορ!ι. 668 
ἐλατήρ, Εν. 4170 ἐλελελεῦ ΑΘ, 80 
Ρ- ὅ86 ἐμασχαλίσϑη ΒΌΡΠΝ. 561 ἐναύυ- 
είν Ἐπτ. Ρ. 488 ἔνϑ᾽ οὔτε ΑΘ50}. 
4248 ἐξάντη δάεΒρ. 127 ἔστι τις 
δά65ρ. 880 Εὐριπίδειον Επι, 1071 
εὐφημία αν. 101). ἐχρωματίσϑη 
ΞΌΡἢ. 9 ἐώρημα Επν, 808 ξευξέ- 
λεως ΘΌΡΙ, 129 Ἠδωνίς Α6βοῇ. 62 
ἤπειρος Επν. 995. Ἡρακχλείαν Ἐχγ, 
571: ϑανατῶν ΑΘ80}. 1580. ϑίέασος 
Ιομ. 52 ὃς, 02 ,ϑρηνεῖν ΒΌΡἢ. 40 
ἰή Δόβοι. 1283 ἕππος Νισαῖος Εμγ. 
114. καϑελών ϑ0ρῃ, 204 κάπηλος 
Δεβοῖι. 814. 500. 10 Καρκένου 
ὕατο, Ρ.020 κενῶν δάεβρ. 117 κλῆ- 
ρος Εν. 40 κόσμει Ἐπτ, 122 Κου- 
ρήτων δᾷε5ρ. 4834 κυδαξζετοι Α656}. 
89 λαέίϑαργος ϑορ!ῃ. 800 λευκὴ 
στάϑμη ϑορῖι. 805) λευκοὺς λέϑους 
Επν, 995 ληκυϑιστῆς ὅ0Ρῃ. 955 λέ- 
ϑὼν Ἐυύν. 995 λυσανίας ὅ0}}!. 801 
μελένη 00}. 547 μετὰ γὰρ νοσ. 
δάοβρ. 86ΆΉ41 μὴ τὸν «ἐμόν. Επτ, 145 
μνείαν ϑορὮ, 97 μόνος Α650}}..156 
μουσόμαντις Α6βοῖν, 88 μουσωϑῆ- 
ναι ἘπιΥ. 451] νόσον ΕπΥ. 3221 Νεό- 
φρῶν Νρορ ν, Ρ. δ νῦν δή Ἐπτ. 
ὅ39 νῶιν ϑΌΡ]ν. 060 ξανῶ ΒΌΡΗ. 
456 οἰὐκονομῶ ϑορῃ. 6065 οἴμοι Εύν, 

302 ὀκτώπουν ΛΘ 50}. 109 ὄμπνιον 
ΒΌΡ]ΠΙ. 220. ὄνου 5001), 307 ὀπισϑό. 
πους δάοδρ. 470 ὀργεῶνες͵ Α6Β0}}. 
“0 ὄρον Λοδοὶι. 102 οὐχ ὑπ᾽ ἄλ- 
λων Αοβοι, 135 ὄχανον ϑορΡΠι; θ00 
πάγας Λοβϑοῃ, 13ὅ, 4 πάγκοινος 
ΑΘ50}.. 10 ἀά680.380 παιδικά ϑ0ρ!!. 
158 παλαιγενές Ἐπν. 107. παλα- 
μᾶσϑαι Ἐπν. 910 Παλαμήδης ἔπι. 
Ρ- 428 παλίνσκιον ϑορ!ῃ. 269 παλιν- 
σκίῳ ΠΌΡἢ, 209 παρακεκινδυνευ- 
μένον Επν, 48.491 παραστιχίς ἀά68ρ. 
Ρ. 0583. παρουσία ϑορ}ι, 40 παρῷῳ- 
δούμενος ἔπν, 118 πεῖρα ὅορ!. 109 
πενϑερά Εν, 18 649 ὕορῃ. 284 πε- 
νία Ἐπν. 0ὁ42 Πέρδικος ϑ0ρΡ},. 301 
πλίξ ϑορὶι. ὅ8. πολλοί σὲ δάδβρ. 
1146 πόλος Ἐπτν, ὅ97 πολυήκοος 
ΑΘΒ0ῃ. 157 πυραύστου͵ Αθβ0}}. 280 
ϑαχίζξειν Επν. 1090 ῥήτωρ 500}. 
952 ῥιχνοῦσϑαι ϑΟΡΙ.. 295 σαΐνε- 
σϑαι ὅ0ρ]ι. 800 σάλα Δδ50}. 312 
σαυτὴν ἐπαινεῖς Αϑίγά. Ρ. 605 σε- 
λῆναι Επν. 382 Σίφνιοι ἴοη. 44 ῥ. 
8711 σοφοί 500}!. 18 σπολάς 50ρ!}!. 
10 σταϑερόν ΑΘΒ6Π. 270 στομίας 
Αθβοῖ. 422. σὺν δορί Δοἰι. 27 Ρ. 
ὅ84 σφαδαζειν Ἐπὶ, 8518 ταυροφά- 
γον ϑορῖι.. 6002 ταῦτα πρὸς ἀνδρός 
Επν. 90 ταυτὶ μέν Α6Β6Π, 185 τα- 
χυβάμονας 4650. 438 τέως ϑΡΗ. 
9ς3 τὴν ἐμὴν κα. 868ρ. 4261 τὴν 
χεῖρα δἄοβρ. 112 τές δ᾽ οἶδεν Εαγ,. 
689. τί σοι δ΄ 4π. ϑορ!ι. 14 τὸ ϑερ- 
μόν ὅϑὅόρ!ι. τ. τοξότης ϑορ!ι. 810 
τοπάζειν ΘΌρΡ, 210 τραγικώτερος 
Εν. Ρ. 447 τριέμβολον ΑΘΒ0 ἢ), 129 
τρὶς ξξ Επν. 880 τρίτῳ Α680},. 187, 
10 τυφλῶν δά6βρ. 2058. ὑπάρχων 
ΑὙἰβίαγο. 40. 565 ὑπερέσταται ὅορ]!. 
0052 ὑψαυχεῖν ϑορῃ. 995. φαῦλον 
Επγ, 4760 ὅορῇι. 388 φήμη Επτ. 8587 
φόνου 4650. 488 χαίρω Ἐπ, 614 
χαλάσω ϑορῇ. 819 χελιδόνων Ἐπ᾿. 
89 χλωρανϑείς ΒΌΡἢ. 1007 χρεία 
Επτν, 709 χωρές δάε5ρΡ. 409 Ψψαμ- 
μακοσιογάργαρα “δΔάο5ρ. 862 ψεῦ- 
σον ΟΡ}. 450 ὡς ϑορ. 817. ὡς 
οὐχ ὑπ. ΟΠαρυ. 2 Ῥ. 601 

ΒΎΠΟΘΙΠΙΒ ν. ἀθοῦρῖτβ ϑυπο. 
ϑυποβ. Ὠϊοη. γ. Ὁ1 ΟἽ Αοδβοῖ. 157 

Ἐρϊδβέ. 101 Επν. 1722 126 Εαγ, 302 
Ταίαπ. Οταί. δὐ αταθο. 8 δἄδβρ. 

41 424 Επν. Ρ. 305 89 Ἐπτγ. τ. 40ὅ 
Τον Πα πιι5 Αρο]ορ.. 14 Πίος, Βἴπορ, 
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. 625 κά αὐτόν. 1, 8 ἘΠ υγ, 1015. ἀ6 Ρ 
ΡΆΠΠῸ ὁ δάοβρ. 357 

ΤΠομϊδέϊα5 Θναΐῦ. μΡ. 52 Β' Αόβοῃ. 8411 
55) Επιν. 181. 72 Οϑορ!ν. 1 1048 
Εὖτν. 642 858] 191. ἔἰιν. 20 207 
Ὠ Εαπγ:.290 1207 Βᾳ. 8650. 177: 570 
Β Εἰἰγ. 89... 807 Ὁ Εὺυτ. 900 ΟτἾαί. 
ΧΧΧΙΨ ργν. 60 Επν. 220 

ΤΙ οὸ Ῥεορυπη. ἴῃ ΠΠοε. ΝΥ α}2. νο]. 
1»: 212. Ῥυΐ, 1007 

ΤΉΘΟ ϑιγτπ. ΑὐἹ πὶ. ὁ. 1 ἃᾳ65ρ. 993 
ἀθ πηδῖο. ὁ. 2. ν. 75. δπν. 972 

ῬΠοοοίβίπια δ΄ Θπί. ἴθ ΟΥ̓ 6111 Οριιδο. 
Βοηΐ. 1 μυ. 404 Ετι. 1090 

ἹῬΠοοάοτγοίπβ οὐ. Βα}. νο]. 2 γ. 
1948 Ἐπτ. 1018 νοὶ]. ὁ Ρ. 921 Αθβε}. 
Ρ’ 34 νοῦ. ἄν. 710 Εν. 486. 8290 

αν, 452 854 δάρθβρ. 800 881] ἔλιν. 
8718 8083 800 ϑορ!ι. 1019 

ΤΠποοάοσιβ Ἡγείαο. Ἐριδύ. 17 Ὀϊος. 
ΘΙΠΟΡ. Σ Ρ.. 658... 410 Τἴπν-..722 080 
ἀέρας ΤΟΙ 7296. δ 1 1998 
87 Επιν, 722 

ῬΠποοάουνι δίοίοοπ. ν. 10 54. ἴἅπν, 
2 184 Βὰν.812 196 ]1ν.5712 9547 
ΑΘ560}ῃ. 280 ὅθ8 Κἰπιν. 249 

ῬΠποοάονιις Ῥνοάν. ἴθ Νοίϊοοβ. οἱ 
Ἐχίν. ΥἹ ν. 52 δάβθβϑρ. 409 ἍΕΕῚ, 
2 μ. 82 δάθβρ. 805 89 Οἤδου. 2 ἢ. 
Ο07ἡ δῦ δάοβρ. 409 148 ἴἅτπιν. 999 

'ΓΠποορποβίπ ν. ἀποοά. γαπι. Οχοη. 
ν0]. 2 

ΤΉ ΘΟ οΡ. ἀντι. οὐ. Απϑῷ. ν. 7 ἴδπν, 
905 

ΤΠ ΟΟρΡΒΙ 5 αὐ Απίο]. οὐ. Υ 0 Π. 2,9 
ὑπν, 395 401 1071 ὅορ]ι. 828 2,10 
Ευγ,. 395 2, δ Αοβο}, 444 ἴὑτιν, 107ὅ 
1076 107) 2, 84 Αορο}}, 8579 Επιγν. 808 
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